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1. Introdução

1.1 A Península da Juatinga

A Península da Juatinga é formada por um complexo de praias no litoral Sul
Fluminense, município de Paraty.
O acesso às praias se dá por meio de uma caminhada com duração de cerca de
sete horas ou por em média duas horas e meia de barco de Paraty ou em média de
uma hora por Paraty-Mirim.

Mapa com a localização da área de estudo. Fonte: Soares, 2006.

Neste local, vive a comunidade tradicional caiçara, uma das responsáveis pela
conservação deste paraíso ecológico e fragmento de Mata Atlântica localizado em
meio às duas maiores áreas urbanas do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro.
A partir da intensificação do processo de urbanização essa comunidade tradicional
passou a coexistir neste território com diferentes agentes e situações que, em parte,

contribuíram para o enfraquecimento de sua cultura. Dentre tais agentes podemos
citar a especulação imobiliária, a atuação dos órgãos de conservação ambiental, o
turismo desenfreado e os chamados “grileiros” de terras. Essa problemática implica
em um forte êxodo da comunidade caiçara para a cidade de Paraty, o que colabora
para a perda de uma memória da história indígena, negra e europeia arcaica do
estado do Rio de Janeiro.
A concessão de sesmarias marca o início do título pelo domínio de terra no Brasil e
na Península da Juatinga não foi diferente. Parte dessas terras foi cedida a sesmeiros,
os quais morreram sem deixar herdeiros ou com o passar do tempo doaram-nas a
habitantes locais que alegavam viver do plantio e do pescado (Júnior, 2005). Outra
parte não foi ocupada ou não foi assumida a posse. Essas são as chamadas terras
devolutas, visto que na época foram devolvidas à Coroa Portuguesa.
Com a promulgação da Lei de Terras de 1850, a qual estabelecia que a única
forma de acesso a terra seria por meio da compra, essas terras devolutas passaram
ao poder do Estado, do Município ou da União.
Para entendimento da fixação das comunidades caiçaras também é preciso
retornar a épocas antigas, quando o Brasil ainda era colônia portuguesa. A ocupação
da Península é fruto da presença de índios, europeus, negros (em menor escala) e até
piratas.
O isolamento geográfico fez com que fossem conservados muitos costumes
tradicionais de negros e índios, os quais foram alicerces para formação da cultura
caiçara. A herança indígena é predominantemente a que se faz mais forte.
Pereira (2010) faz uma discussão em sua tese sobre o universo da mítica e
espiritualidade Guarani. O autor afirma que o povo guarani Ñandewa foi constituído
majoritariamente pela comunidade nativa Karai. Essa composição teria resultado
também na formação da comunidade que hoje chamamos de caiçara, quando
habitante do litoral, e caipira ou caboclo, quando habitante do interior. Em guarani a
palavra “Kaaijara” significa senhores das matas, enquanto que “Kaaypyra” significa
moradores das matas. No entanto, ambos “perderam muito de seus conhecimentos
ancestrais, a ponto de desconhecerem a sua própria origem, ou a ocultarem, devido a
toda uma opressão cultural que sofreram por séculos e q ue ainda continuam
sofrendo.” (PEREIRA, 2010, pág. 14 e 15)
O isolamento também fortaleceu uma troca profunda entre o homem e o meio, o
caiçara tem uma forte relação com o mar, o mangue e a floresta de Mata Atlântica.
Não é de se surpreender que a Península seja um dos fragmentos mais bem
conservados de uma floresta que se encontra em um estágio de conservação de

apenas 11%, no que se refere à sua formação de floresta nativa. (Fundação SOS Mata
Atlântica)
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geograficamente, sempre manteve relações com a cidade e participou de todos os
ciclos econômicos vivenciados pela cidade de Paraty.
Os ciclos econômicos favoreceram a projeção da cidade de Paraty em âmbito
nacional e internacional. Durante o ciclo do Ouro no século XVII, a localização
geográfica da cidade favoreceu a instalação de um porto, responsável por fazer a
comunicação com a metrópole e com Minas Gerais. A decadência do ciclo do ouro,
por sua vez, fez com que a atividade econômica de Paraty fosse voltada para a
produção de gêneros alimentícios, dentre eles as plantações de banana (que
continuam até hoje). Em seguida houve o florescimento do ciclo da cana no início do
século XIX e, até hoje, a cidade de Paraty é caracterizada pela produção de
aguardente.
Com o fim da escravidão, o Plano de Manejo da Apa Cairuçu aponta que a
decadência dos engenhos e o abandono das fazendas em geral, em virtude da
abolição da escravatura, contribuíram também para originar núcleos familiares
caiçaras. Estes se iniciaram a partir do agrupamento de pessoas que permaneceram
nessas terras, os chamados “fogos”. Após a formação desses núcleos passaram a ser
construídas casas e roças, pois, havia “muita área disponível para construir, e muita
mata para se derrubar e fazer roça.” (Plano de Manejo da Apa Cairuçu, 2004, pág.
120)
Com a chegada do ciclo do café ainda na primeira metade do século XIX, a cidade
de Paraty experimentou uma nova ascensão, em especial por causa do escoamento
de café pelo porto. Inclusive nestes tempos havia em Martins de Sá 1 uma grande
fazenda de café, com muitos escravos.
Nos fins do século XIX o fim do ciclo do café e a construção da estrada de ferro D.
Pedro II, ligando Rio de Janeiro a São Paulo, acabaram por gerar novamente uma
decadência econômica de Paraty.
A queda dos ciclos econômicos e a abolição da escravatura contribuíram para
conservar muitas raízes e práticas tradicionais. Em meio a essas situações as
comunidades da Península fortaleciam os laços quando realizavam festas e visitavamse entre si, tinham uma cultura própria e mantinham relações muito estreitas, de
compadrio, devido à proximidade de parentesco. É possível ver que estas relações
ainda estão presentes nos dias atuais.
1

Martins de Sá é uma das praias que possuem menos acesso na Península da Juatinga.

A abertura da rodovia Rio-Santos acabou por consolidar na década de 70 um
processo de especulação imobiliária que teve suas origens na década de 50 (Soares,
2006). Nunes e Alves (2010) apontam que tal processo se deu a partir da “valorização
abrupta das terras” em função da atividade turística. Junto com a especulação
imobiliária, são datados os primeiros registros dos conflitos fundiários no Município de
Paraty. Em Paraty a luta pela terra envolve basicamente as comunidades tradicionais
quilombolas, indígenas e caiçaras, que há gerações ocupam seus territórios. O mapa
abaixo mostra o panorama dos conflitos fundiários no Rio de Janeiro a partir da
década de 70:

Fonte: Nunes e Alves (2010)

A questão fundiária na Península da Juatinga é grave, lá, os caiçaras moram há
gerações e enfrentam problemas no que se refere à posse da terra, por não terem o
título de propriedade. Até então não houve regularização fundiária.
No entanto, mesmo com a gravidade do conflito, no Rio de Janeiro a organização
em torno da defesa pela terra remete o Município de Paraty como um exemplo de
resistência.

Fonte: Nunes e Alves (2010)

1.2 A Reserva Ecológica da Juatinga

A Reserva Ecológica da Juatinga coincide com a área da Península da Juatinga.
Sobreposta a ela está a Apa do Cairuçu, criada no ano de 1983. A gestão da Reserva
Ecológica da Juatinga é responsabilidade de esfera estadual, até o ano de 2008 foi
feita pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e mais tarde o órgão passou a se
chamar Instituto Estadual do Ambiente (INEA), responsável pela gestão atual. A gestão
da Apa do Cairuçu, por sua vez, é de responsabilidade do IBAMA.
A criação da Reserva data do ano de 1992 de acordo com o decreto de n.º
17981/92. De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA):
“A Reserva Ecológica da Juatinga localiza-se no extremo sul do Estado
no Município de Parati, e está inserida na Área de Proteção Ambiental
de Cairuçu. Orgulha-se de ter sido a primeira unidade de conservação
a ser criada com o expresso objetivo de fomentar a cultura caiçara local, compatibilizando-a com a utilização de seus recursos naturais, de

acordo

com

os

preceitos

conservacionistas.” (Disponível

em:

http://www.inea.rj.gov.br/unidades/pqrej.asp Acessado em 25 de setembro de 2012)

Mapa da Reserva da Juatinga e a sobreposição de Unidades de Conservação. Fonte:
(Soares, 2006)

Lúcia Cavalieri aponta aspectos de uma história oral na criação da Reserva Ecológica da Juatinga que remetem ao conflito fundiário da região. Conforme afirmado anteriormente, a partir da década de 70 intensifica-se em Paraty o processo de especulação imobiliária (Soares, 2006).
Neste contexto, na Praia do Sono (década de 80) se acirra o conflito fundiário e em
conseqüência disso moradores da praia resolvem ter iniciativa para articular ações de
cunho judiciário e ambiental.
No que concerne ao judiciário é aberta uma ação discriminatória contra Gibrail Nubile Tannus a fim de questionar a legitimidade dos títulos de terra de sua família. Por
meio disso nenhuma ação de restituição de posse feita por Gibrail poderia ser julgada
até que seu título de proprietário tivesse um parecer de verdadeiro ou falso. Até hoje
essa ação continua em andamento sem uma sentença definitiva.

Quanto à temática ambiental, a fim de restringir as ações da família Tannus no local e a fim de diminuírem o impacto do turismo desenfreado, bem como a chegada de
mais especuladores, moradores propuseram a criação de uma Reserva Ecológica,
pois “Ecologia é natureza mais homem” (Fala de Seu Josias, Cavalieri. 2003, pág.
215)
Por outro lado, mesmo expressando preocupação com a cultura local, quando o
decreto entra em vigor os órgãos de conservação ambiental atuaram em papel controverso na gestão da Reserva, de maneira a restringir ou proibir práticas da cultura ca içara como o uso da mata e a construção. Como afirma Cavalieri: “Para a Juatinga, o
que era na base e na prática (segundo a história oral) uma luta pela terra tornou-se a
maior armadilha para os moradores caiçaras: uma dura legislação ambiental.” (CAVALIERI, 2003, Pág. 218)
O conhecimento tácito dos caiçaras na criação da Reserva Ecológica da Juatinga
foi desta forma negligenciada.
Por outro lado, a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no
ano 2000, acirrou um debate entre posições preservacionistas e conservacionistas em
escala federal. A finalidade de institucionalizar uma política nacional para unidades de
conservação (UC’s) teve por princípio padronizar as categorias a fim de um melhor
gerenciamento. Para tanto, dois grupos de UC’s foram criados: Unidades de Proteção
Integral e Unidades de Uso Sustentável.
No momento de sua criação o SNUC prevê ainda que as UC’s que não estivessem
aí presentes deveriam passar por um processo de recategorização, ou seja, deveriam
se enquadrar em uma nova categoria de unidade e em um dos grupos acima. Esse é o
caso da categoria de Reserva Ecológica, que não foi prevista pelo SNUC.

1.3 Motivações, inícios e metodologias

Esta monografia

foi elaborada a partir das vivências realizadas enquanto

extensionista ao longo de cinco anos no Projeto Raízes e Frutos: Uma Vivência nas
Comunidades Caiçaras da Península da Juatinga, Paraty-RJ, projeto de extensão
filiado ao Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
coordenado pelo Prof. Dr. Evaristo de Castro Júnior.
O projeto Raízes e Frutos atua com uma proposta de ação em longo prazo, tendo
em vista a dinâmica peculiar da cultura caiçara, a abordagem da necessidade de
mudanças culturais que contribuam com a conservação do ambiente e com a
valorização dos saberes tradicionais. Por isso, as ações exigem reflexão, continuidade
e acompanhamento constante por todos os integrantes do projeto.

Em geral, mensalmente, é realizada uma viagem de quatro horas até a cidade de
Paraty, seguida por uma viagem de cerca de duas horas de barco até chegar à
localidade. A equipe reúne estudantes e graduados das áreas de Geografia, Ciências
Sociais, Engenharia, dentre outros. A agroecologia, a permacultura e a educação, por
meio da comunicação digital, até o momento são temas discutidos e trabalhados no
projeto de extensão iniciado em 2007 na Península da Juatinga.
A produção dessa monografia foi fruto de uma articulação e parceria entre o
Projeto Raízes e Frutos, a ONG Verde Cidadania, a Associação Cultural i-Motirõ e o
coletivo Escola da Mata Atlântica.
A ONG Verde Cidadania é formada por advogados e trabalha com os processos
fundiários na Reserva Ecológica da Juatinga, em especial em Martins de Sá e na Praia
Grande da Cajaíba. A Associação Cultural i-Motirõ é composta por um grupo de
pessoas que focam seus trabalhos na área da cultura digital com softwares e
tecnologias livres, re-apropriação tecnológica, arte eletrônica e mídia comunitária. A
Escola da Mata Atlântica (EMA) é um coletivo autônomo que trabalha com educação
popular em agroecologia e cultura livre, dentre suas principais construções estão: a
Casa de Sementes Livres, o CineEma, um Ponto de Cultura Caipira, dentre outros.
O movimento de softwares livres, por isso, contribuiu com reflexões para este
escrito. Por softwares livres entende-se que é qualquer programa de computador que
pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem restrições. O conceito de livre
se opõe ao conceito de software restritivo (software proprietário), mas não ao software
que é vendido almejando lucro (software comercial). O uso das tecnologias é também
uma ferramenta de emancipação e autonomia, capazes de diminuir barreiras sociais,
alterar a relação opressora entre cidade e campo e auxiliar na organização popular
através da livre comunicação. Na comunidade caiçara a apropriação tecnológica é
uma demanda local que se concretiza com a existência de um Ponto de Cultura
Caiçara nas praias do Pouso da Cajaíba e Praia do Sono.
A temática escolhida se deu por meio de uma conversa com a advogada Thatiana
Duarte, uma das responsáveis pela defesa do mestre Altamiro no que se refere ao
conflito fundiário ali existente, a qual reiterou a necessidade de se produzir mais um
material sobre o assunto tendo em vista a pouca quantidade de produções acadêmicas
sobre o conflito fundiário em si.
Os preceitos de extensão universitária e Ecologia dos Saberes de Boaventura de
Souza Santos (2005) foram os pilares que nortearam toda a produção acadêmica,
desde as primeiras viagens a campo enquanto extensionista pelo projeto Raízes e
Frutos como também a própria elaboração deste escrito. A Ecologia dos saberes é
também uma alternativa na maneira de se pensar a prática extensionista.

É a universidade preparar-se para a ideia de que cada prática social apresenta um
conhecimento que lhe é único e que, desta maneira, o conhecimento científico deve
dialogar e trazer para o âmbito da universidade os saberes não formais e não
acadêmicos. Para o autor:
“A Ecologia dos Saberes é a extensão ao contrário. É a universidade
preparar-se para a idéia de que as práticas sociais, mesmo quando são
informadas pelo conhecimento científico, possuem um conhecimento que
é único, isto é, o conhecimento científico tem que saber dialogar com
outros conhecimentos – porque nas práticas sociais os outros
conhecimentos

estão

presentes

-

e

trazê-los

para

dentro

da

universidade. O que significa, eventualmente, os alunos da universidade
terem contato com líderes comunitários que hoje não são cientificados
para ensinar na universidade, mas provavelmente devem vir à
universidade para dar sua experiência.” (SANTOS, 2005. Disponível em:
http://www.boaventuradesousasantos.pt/documentos/universidade_merc
antilizacao_educacao.pdf Acessado em 25 de setembro de 2012).

A extensão universitária propõe desta forma, um diálogo aberto entre a academia e
a sociedade de tal forma que envolva um comprometimento com mudanças sociais.
Para além de sua conceituação como “via de mão dupla”, pois, “esta é uma concepção
que interliga, mas não possibilita a mistura e a construção de um saber novo” (Serrano), a extensão universitária propõe uma troca de saberes e a construção de um conhecimento também vivenciado, fruto do contato com outras realidades.
Para Boaventura de Souza Santos:
“Em muitas áreas da vida social a ciência moderna tem demonstrado
uma indiscutível superioridade em relação a outras formas de conhecimento, mas há outros modos de intervenção no real, que hoje nos
são valiosos, e para os quais a ciência moderna em nada contribuiu. É
o caso, por exemplo, da preservação da biodiversidade possibilitada
por formas de conhecimento camponesas e indígenas, que se encontram ameaçadas justamente pela crescente intervenção da ciência moderna. E não deveria nos impressionar a riqueza dos conhecimentos
que lograram preservar modos de vida, universos simbólicos e informações vitais para a sobrevivência em ambientes hostis com base exclusivamente na tradição oral? Dirá algo sobre a ciência o fato de que
por intermédio dela isso nunca teria sido possível?” (SANTOS, 2007,
pág. 18)

Além dos referenciais teóricos expostos acima, foram priorizadas para elaboração
deste

escrito

produções

acadêmicas

de

pesquisadores

que

construíram

conhecimentos também vivenciados nas problemáticas da Península da Juatinga. Isso
foi uma maneira de discutir e dar continuidade a propostas de ação elaboradas
anteriormente.
Ao longo do texto será possível notar a referência aos mais velhos acompanhados
pelos termos Griô ou mestre.
A palavra griô remete à palavra francesa griots, a qual, por sua vez, é uma tradução da palavra dieli da língua banaman do Mali, noroeste da África. Significa “sangue
que circula”. O griô é então “o sangue que faz circular os saberes e histórias, as lutas
e glórias de seu povo, dando vida à rede de transmissão oral de uma região e de um
país.” (CASTRO, 2010, pág. 3)
Propriamente dito, os griôs são líderes no grupo cultural aos quais pertencem e
possuem facilidade na transmissão do conhecimento tradicional por meio da oralidade.
Podem ser músicos, poetas de cultura popular, mediadores políticos, contadores de
histórias, dentre outros, que possuam um envolvimento profundo com as raízes de sua
cultura.
O mestre na tradição oral é doutor na ciência da vida (Castro, 2010). São reconh ecidos pelos saberes e fazeres únicos em suas comunidades. Sua sabedoria e experiência de vida são referências vivas. As histórias que contam são fascinantes e seus
ofícios muitas vezes foram aprendidos de uma maneira diferenciada, se comparada ao
aprendizado formal. Na maioria das vezes há referência aos mitos e ancestralidade da
própria comunidade nos momentos de aprendizado.
No Brasil, a partir do ano de 2007 o edital Ação Griô Nacional passou a compor
uma ação dentro do Programa Cultura Viva, com recursos do Ministério da Cultura. A
construção dessa manifestação teve o intuito de reformular as grades curriculares das
escolas brasileiras, as quais se organizam segundo modelos internacionais e prioriza
em excesso o conhecimento científico em detrimento do saber popular, principalmente
o conhecimento tradicional que no Brasil é responsável enquanto construção de nossa
identidade.
As ações tinham como proposta dialogar os saberes da tradição oral com a educação formal.
Nos anos de 2009 e 2010 o projeto Raízes e Frutos aprovou uma proposta no ed ital Ação Griô Nacional de 2009 e, desta maneira, quatro pessoas da comunidade do
Pouso da Cajaíba (entre mestres e griôs) receberam por um ano uma bolsa auxílio de
forma que seus saberes pudessem ser valorizados e perpetuados na comunidade.

Desde então a figura do mestre Griô é uma base para as ações do coletivo. Estes
mestres são agentes na comunidade do Pouso da Cajaíba e na Praia Grande da Cajaíba que norteiam muitas ações nossas por meio do diálogo com os integrantes do projeto.
Este contato com os griôs e suas histórias de vida me possibilitou reflexões sobre
a maneira de se conduzir o conhecimento científico dentro da universidade. Esta monografia trata também do direito de se produzir os conhecimentos tradicionais dentro
da academia, de uma maneira que respeite a diversidade de saberes. Trata -se de fazer um registro que ao mesmo tempo em que é fiel ao conteúdo inato trad icional dialoga e faz a ponte com as demandas acadêmicas.
Na localidade da Praia Grande da Cajaíba estão presentes dois desses mestres: o
Seu Altamiro e a Dona Dica. Ambos são “chefes” das duas últimas famílias residentes
em uma praia que em anos anteriores possuía em torno de 50 famílias (Laudo técnico
do IBAMA, 2007).
1.4 Objetivos
Para além da discussão de conceitos e teorias, esta monografia tem o intuito
de retomar, rediscutir e propor ações já estudadas anteriormente, ou não, que venham
a propor o fortalecimento de um território caiçara ameaçado pela existência de um
conflito fundiário usando, sobretudo, o desenho e a divulgação de mapas.
1.5 Objetivos específicos
Realizar um mapa com o mestre Altamiro.
Nele, foram feitas registradas as casas de mestres caiçaras que foram
abandonadas ou derrubadas pelo conflito fundiário. A partir deste mapa serão inseridas
informações e vídeos sobre os mestres que residiam na localidade até o ano de 2005.
As categorias cognitivas e os aspectos físicos e simbólicos tradicionais foram
inseridos por Altamiro. Foram registrados lugares históricos da região que estão
ligados a lendas ou causos, locais de práticas tradicionais ou locais que sejam
potenciais turísticos na localidade.
O mapa será colocado na plataforma digital Fronteiras Imaginárias Culturais FIC,
no seguinte endereço eletrônico: http://fronteirasimaginarias.org/

2.

Etnoconservação: reflexões sobre território e comunidades tradicionais

2.1 Comunidades tradicionais e unidade de conservação

No que se refere à temática sobre comunidades tradicionais e unidades de
conservação não será aprofundada aqui uma discussão conceitual entre preservação
e conservação. Isso porque há uma extensa bibliografia sobre o assunto, boa parte
produções acadêmicas feitas na Península da Juatinga. Por isso, para evitar
repetições, os escritos anteriores contribuíram como base teórica para dar continuidade
à temática a ser discutida nesse capítulo.
A criação de áreas protegidas é vista como algo que ocorre desde tempos antigos.
A diferença a ser adotada aqui incide sobre a forma de se instituir uma área de
conservação do que sua criação em si. Dessa forma, serão apresentadas aqui duas
formas distintas de se lidar com a criação de áreas protegidas. A primeira delas diz
respeito à criação do primeiro parque nacional, em 1872, nos Estados Unidos e a
segunda à criação de áreas protegidas na Grã-Bretanha. Sobre ambas, Castro (2000)
faz as seguintes afirmações:
“O primeiro parque nacional em Yellowstone tinha sido, originalmente,
concebido para proteger a natureza e os índios. Mas a visão que
prevaleceu, no tempo em que o parque foi criado, em 1872, era que eles
eram demônios vermelhos rastejantes. Os residentes shoshones de
Yellowstone foram então expulsos, de “boa vontade”, mas dados
subsequentes

sugerem

que houve

violentos

conflitos

entre

as

autoridades do parque e os shoshones: cerca de trezentos índios foram
mortos em confrontos em 1877, e nove anos depois a administração do
parque foi transferida para o exército norte-americano (Kemf, 1993:5-6)”
(CASTRO, 2000, pág. 232)

Em contraposição:
“O modo pelo qual as áreas protegidas foram estabelecidas na GrãBretanha deve muito a essa longa tradição de direitos superpostos. O
que emergiu foi mais uma prática de conservação da paisagem do que a
preservação do mundo selvagem, respeitando a ordem tradicional de
posse da terra (Harmom, 1991). Os parques nacionais na Grã-Bretanha
não somente reconhecem integralmente os direitos existentes mas
também procuram manter os sistemas agrícolas estabelecidos. Mais que

isso, envolvem formalmente as autoridades locais no manejo e criam
mecanismos

que asseguram aos residentes locais influência direta no

processo decisório.” (CASTRO, 2000,pág. 229)

A partir da leitura dos trechos acima serão feitos neste capítulo questionamentos
sobre a forma de se considerar a existência de comunidades tradicionais que possuem
seu território inserido em uma área de proteção ambiental. Mais especificamente, será
tratado aqui do território da Reserva Ecológica da Juatinga, a qual coincide com o
território tradicional da comunidade caiçara de Paraty.
No Brasil, a preocupação com os povos e comunidades tradicionais se consolidou
com mais força por meio da instituição da Comissão Nacional de Desenvolvimento
Sustentável das Comunidades Tradicionais, com o decreto de 13 de julho de 2006.
Essa ação foi uma forma de reconhecimento e democratização de outras formas de
organização social, tendo em vista a diversidade sócio-cultural existente no Brasil.
A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades
Tradicionais foi fruto dessa instância e teve por um de seus objetivos realizar a
“promoção do desenvolvimento

sustentável desses grupos

com ênfase no

reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais,
ambientais, econômicos e culturais, respeitando e valorizando suas identidades,
formas de organização e instituições.” (Disponível em: http://www.mds.gov.br/acesso a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cnpct

Acessado

em

25

de

setembro de 2012)
De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e
Comunidades Tradicionais, aproximadamente 25 milhões de pessoas compõem a totalidade de povos ou comunidades tradicionais no Brasil.
Uma comunidade tradicional é aqui entendida como uma comunidade que
construiu um conhecimento a partir de uma longa residência sobre determinado
território. Para Toledo (2009):
“A população tradicional ou pré-moderna do mundo é formada por um
“núcleo duro” de uns 300-500 milhões de humanos representados pelos
chamados povos indígenas que falam umas 7.000 línguas (TOLEDO,
2001), e por um “núcleo fraco” formado por uns 1.300 a 1.600 milhões de
camponeses, pescadores, pastores e pequenos produtores familiares
(PRETTY, 1995; TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008).” (TOLEDO,
2009, pág. 5)

O direcionamento de luta para reconhecimento dos direitos das comunidades
tradicionais

está associado atualmente não só ao acesso e apropriação do

conhecimento sobre biodiversidade como também ao seu território e ao direito de
reprodução de uma nova forma de conhecimento.
Para Maya (2012) a multiplicação de mecanismos da chamada propriedade
intelectual sobre a biodiversidade é uma forma de contribuir para o processo de
“erosão genética” que vem em curso “se conjugando com políticas de expulsão da
terra, exploração da terra ou dificultação do uso múltiplo da floresta pelas populações
do campo”. (Maya, pág. 2, 2012) A exemplo disso está a apropriação biológica por
meio da consolidação de patentes e a própria forma de criação de áreas protegidas.
A consolidação de patentes abre caminho para uma manipulação cada vez maior
da biodiversidade como recurso. Tal noção de propriedade intelectual e individual é
incompatível de associação com o direito coletivo de povos e comunidades tradicionais.
De acordo com Castro (2000), para essas comunidades:
“A questão que se põe é ao mesmo tempo defender a natureza, sua
diversidade biológica, e proteger as culturas, os saberes herdados do
passado como patrimônio acumulado por gerações. Nas sociedades
indígenas, faz muito sentido o termo patrimônio, mas não o que funda o
direito brasileiro que é o de propriedade privada.” (CASTRO, pág. 172,
2000)

O sentido de propriedade é aqui posto em questionamento quando se refere à
maneira de apropriação do conhecimento pelas comunidades tradicionais. A
compreensão de seus saberes como um patrimônio recebido do passado que deve ser
remetido ao futuro os colocam como guardiães de um processo de saberes e práticas
sobre a conservação da biodiversidade.
É a partir dessa discussão que o seguinte questionamento dever ser feito: a
criação de áreas protegidas é uma forma de conservar o ambiente ou de reservar
áreas para a exploração futura?
Essa pergunta se faz necessária visto que há interesses por trás da negação dos
saberes tradicionais, pois isso é também uma forma de perpetuar interesses de uma
minoria de protagonistas, dentre multinacionais e governos, que se beneficiam com a
restrição do acesso à tecnologia e com o controle dos recursos biológicos.
Em geral, toda discussão feita sobre os direitos de uma comunidade tradicional é
acompanhada pela questão da afirmação do território. A autora parte do princípio de

que o território para as comunidades tradicionais serve de base para a construção de
seus saberes, por isso nesse momento se abordará essa temática. As considerações
conceituais sobre território serão feitas no capítulo seguinte.
Essa base (o território) se figura na realidade social para reprodução de um tipo de
saber tradicional que está sempre interligado a um fazer, a uma vivência, a uma
interferência real no ambiente pelo grupo em questão. Conforme afirma (VIERTLER,
2002, pág. 20): “O que se sabe possui sempre algum objetivo prático”.
É dessa forma que no campo dos saberes tradicionais as ações práticas no
território reproduzem um entendimento das relações com a natureza. São nessas
ações, na maior parte das vezes executadas de maneira informal, que se apropria o
conhecimento e é assim que ele é transmitido através de gerações.
Considerada muitas vezes como o oposto de modernidade, o tradicional não exclui,
de fato, a modernidade, pois, “não implica em estancamento, apenas implica uma
forma de viver no mundo diferenciada.” (I Encontro Nacional de Comunidades
Tradicionais, 2005, pág. 7). Na verdade, a transmissão do conhecimento tradicional se
dá por meio de um contato direto com a modernidade. Isso porque cada experiência é
enriquecida em um processo de aperfeiçoamento, é refinada e adaptada a novas
circunstâncias, fruto do contato com o presente.
De acordo com Toledo (2009), o conhecimento tradicional de apenas um informante
remete à pelo menos três aspectos: as vivências historicamente acumuladas e
transmitidas através das gerações; as vivências construídas e compartilhadas entre
membros das mesmas gerações, ou no mesmo tempo geracional; e a vivência
pessoal do informante, enriquecida por variações, eventos e influências diversas.
A maior reivindicação por parte das comunidades tradicionais se traduz no
reconhecimento e demarcação de suas terras, na regularização fundiária (I Encontro
Nacional de Comunidades Tradicionais, 2005). Essa, inclusive, foi a demanda prioritária
apontada pelos representantes das comunidades tradicionais no decorrer do I
Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais para a criação da Comissão Nacional
de Desenvolvimento das Comunidades Tradicionais.
Dessa forma, tal situação implica a reflexão de que é no território que se
materializa o patrimônio herdado ancestralmente.
No entanto, mesmo que seja uma demanda presente em âmbito nacional, na
esfera local, pelo arcabouço jurídico vigente, a possibilidade de se proceder à
regularização fundiária em curto prazo é praticamente nula.
Um apontamento que pode ser feito em relação a isso diz respeito à sobreposição
de esferas de poder. As ações destinadas ao atendimento dos grupos tradicionais

demandam esforços dos ministérios envolvidos na Comissão juntamente com todos os
poderes do Estado brasileiro para a criação de condições legais e executivas
necessárias ao atendimento dessas populações. Se a regularização de terras é uma
prioridade, muitas vezes nem as demandas mais básicas como assistência médica e
educacional são providas às comunidades tradicionais (I Encontro Nacional de
Comunidades Tradicionais, 2005).
Essa é a realidade na atual Reserva Ecológica da Juatinga em Paraty. Lá, a
dificuldade de acessibilidade contribui por reforçar esse descaso que se traduz em
âmbito nacional. Na localidade da Praia Grande da Cajaíba existem 17 moradores
(dados do estudo de recategorização).
Não existe programa ou atendimento de saúde, os moradores precisam ir até uma
praia vizinha (Calhaus) ou ir para a cidade de Paraty, a duas horas de barco em
média.

Não há comunicação pública e nem serviço de transporte público, todo

transporte é feito por barcos ou botes dos moradores. Além disso, a escola que existia
foi derrubada. Somada a essas questões há pressões intensas por causa do conflito
pela posse de terra com as duas últimas famílias resistentes a esse processo.
No que se refere à atuação das unidades de conservação, é possível afirmar que a
superposição dessas unidades entre a escala estadual e federal acaba por gerar
também uma falta de diálogo entre ambas. Suas ações são, muitas vezes,
contraditórias. Além de contribuir para o acirramento de conflitos favorece
desentendimentos quanto aos planos de ação. Esta situação acaba por muitas vezes
deixar a unidade de conservação sem uma verdadeira gestão.
De acordo com o Laudo técnico do IBAMA (órgão de instância federal) de 2007:
“O modo de vida dos moradores encontrados durante as duas vistorias
realizadas é compatível com os objetivos de conservação da APA
Cairuçu, sendo suas residências construídas em pau-a-pique e com fossa
séptica. A subsistência é garantida pela pesca, roças familiares de
mandioca, abacaxi, banana e mandioca doce, casa de farinha, cerco,
camping e rancho de praia transformado em bar para recepção sazonal
de turistas.” (Laudo técnico do IBAMA, 2007, pág. 2)

Ao mesmo tempo, os caiçaras são proibidos de uma série de práticas tradicionais
em decorrência da fiscalização dos órgãos ambientais, exemplos disso são as
restrições pela forma de plantio tradicional em sistema de pousio e na construção de
casas pelos próprios caiçaras (quando os filhos querem construir suas casas nos
terrenos dos pais). Em contrapartida é notório o avanço dos empreendimentos,
mansões e barcos de arrasto na Reserva Ecológica da Juatinga, empreendimentos

que para a fiscalização dos órgãos ambientais não parecem ser prejudiciais à
natureza. (Soares, 2006)
Mesmo reconhecidos por lei são acusados de causar danos ambientais,
principalmente no que se refere ao seu modelo de plantio tradicional.

Esse é o

principal argumento dos grileiros e especuladores para retirar os caiçaras de seu
território.
Sobre essa temática Lúcia Cavalieri afirma:
“O Direito ficou torto. Os moradores continuam réus de ações
possessórias e agora também réus de um ambientalismo tacanho. Os
proprietários, ainda não indenizados, continuam a exercer a tirania. Os
atlas comportam mais uma Unidade de Conservação. Mais uma área
verde destinada à preservação surgiu na Mata Atlântica, ecossistema
belíssimo e com a maior biodiversidade do mundo.” (CAVALIERI, 2003,
pág. 218 e 219)

De acordo com Soares (2006), a ação dos órgãos ambientais na Reserva acaba
por produzir uma dicotomia: enquanto restringe práticas tradicionais e marginaliza os
caiçaras que continuam a reproduzi-las, o que serve como argumentos nos processos
de grilagem, também são responsáveis por um conjunto de leis que tem o p ropósito de
diminuir a ação dos especuladores imobiliários; além disso, possibilitam ações
integradas entre movimentos ambientais e caiçaras.
Em geral os caiçaras não compreendem como suas práticas podem ser
consideradas destruidoras se possuem hábitos que são reproduzidos há gerações.
Sobre essa situação é feito o seguinte questionamento por Soares: “Se suas práticas
são perigosas para o meio ambiente, como os órgãos ambientais encontraram um
importante refúgio da flora e da fauna para protegerem?” (SOARES, 2006, pág. 40 e
41)
Ainda sobre a gestão das unidades de conservação no território da Reserva,
também se deve ter em mente que a presença de agentes especuladores em uma
área de proteção só tende a aumentar as dificuldades de gestão da Reserva. A
expansão dos conflitos fundiários e apropriação de terras por outros que não sejam as
comunidades já residentes ali é uma brecha para a perda de controle do território por
parte dos órgãos ambientais.
O aprofundamento dessa situação exigirá cada vez mais esforços para a
desapropriação de terras privadas, seguida das respectivas indenizações. Como em
geral os órgãos ambientais não possuem infra-estrutura e recursos para pagar
indenizações, o cenário que se vê é de sua submissão perante os interesses de
especuladores.

Para Lúcia Cavalieri (2003), a reclassificação da Reserva Ecológica da Juatinga
mistura uma série de questões a

serem discutidas: a questão fundiária; as

indenizações que nunca ocorreram; a participação de moradores na gestão de seus
territórios; o modelo de relação com a natureza a ser adotado; a valorização ou não do
saber tradicional e a centralização do poder.
Conforme afirmado anteriormente, a categoria de Reserva Ecológica não está
presente no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e, por isso,
passa por um processo de recategorização. Esta é mais uma problemática enfrentada
pelos caiçaras.
Existem algumas categorias que estão em discussão, são elas: Parque, Reserva
de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Extrativista.
No que se refere à categoria de Parque, o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação o coloca da seguinte forma:

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional 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.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.

As desapropriações ocorrem mediante indenizações ou compensações conforme
as benfeitorias existentes e os residentes são realocados pelo Poder Público, em
locais e condições acordadas entre ambas as partes.

O SNUC coloca ainda que até ser feito o reassentamento sejam estabelecidas
normas e ações específicas em um termo de compromisso de forma que haja
reciprocidade entre a presença de populações tradicionais e os objetivos da unidade
de conservação, sem prejuízos no seu modo de vida.
A criação de Parques na Reserva Ecológica da Juatinga é prevista em algumas
praias da Reserva, ainda que a delimitação das cotas varie conforme as praias.
No que se refere a questões apontadas anteriormente por Cavalieri, a existência
de Parques pode contribuir para um enfraquecimento ou resolução do conflito fundiário
para essas áreas, uma vez que não são permitidas propriedades privadas. De acordo
com as condições estabelecidas pelo SNUC, a questão das indenizações e
reassentamento das famílias aí presentes é uma questão complicada visto que, como
afirmado anteriormente nunca ocorreu na Reserva, pois, os órgãos ambientais nã o
contam com infra estrutura e recursos suficientes para o pagamento de indenizações.
Nesse caso

os caiçaras dessas praias poderiam contar com um termo de

compromisso que contemple a reprodução de seus modos de vida.
Não podemos deixar de afirmar que é interessante para as esferas de poder a
criação de Parques na Reserva da Juatinga. Isso porque está acompanhada em geral
pelo recebimento de recursos por meio de compensações ambientais ou pela
realização de atividades turísticas. O viés impactante para a comunidade nesses
casos é, por exemplo, a proibição de suas práticas tradicionais, como o manejo de
espécies arbóreas para a construção de canoas e a proibição da caça, a qual por
gerações é feita de forma consciente pelos caiçaras.
Na Praia Grande da Cajaíba é prevista a criação de um Parque que coincide com
as terras em domínio pela Família Tannus. Para a resolução do conflito fundiário na
localidade esta situação é complicada, visto que a desapropriação das terras se dá
mediante indenização, ou, por meio da criação de um termo de compromisso a fim de
que a ocupação do local se dê mediante as exigências do Parque. Na prática, dessa
forma a família Tannus teria a possibilidade de continuar com a terra e, ainda por cima,
obter recursos mediante atividades turísticas.
A criação de Unidades de Conservação deve ser pensada para que seja
compatibilizada com o uso das comunidades tradicionais que nela residem, sem que
se submetam a interesses de terceiros.
Para o resto das áreas da Reserva Ecológica da Juatinga a discussão é sobre a
criação de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável.
De acordo com o SNUC, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável implica as
seguintes atribuições:

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural 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.
§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico
preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os
meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as té cnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.
§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando
necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado
de acordo com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica.
§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes condições:
I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com
os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da
área;
II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da
natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à
educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento;
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da
população e a conservação; e
IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em
regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por e s-

pécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e
ao Plano de Manejo da área.
§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e
corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.

Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável é inegável a preocupação com as
comunidades tradicionais residentes no local. O viés problemático no caso seria a
composição de um mosaico com terras de domínio público e privado. Para os
conhecedores do conflito fundiário na Reserva Ecológica da Juatinga, há brechas
nessa legislação na medida em que há menção de desapropriação de áreas
particulares quando necessário. Sob esse aspecto os proprietários podem alegar a
possibilidade de ações compatíveis com o Plano de Manejo.
Além disso, essa brecha legislativa pode impulsionar mais ainda os processos de
especulação imobiliária na região e as localidades que já sofrem com os chamados
contratos de comodato, como é o caso da Praia Grande da Cajaíba, à princípio
poderiam continuar inseridas na mesma situação de conflito fundiário.
A criação de uma Reserva Extrativista implica, por sua vez, nas seguintes
premissas:

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte,
e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e
em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a
lei.
§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área.
§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia
autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às cond ições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento.
§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.
§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística
ou profissional.
§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em
bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais
atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em
regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

A diferença na criação de uma RDS ou Reserva Extrativista está na questão
fundiária, pois, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável é permitida a existência
de terras públicas e privadas, enquanto na Reserva Extrativista a terra é unicamente
de domínio público. A concessão do direito real de uso formaliza em ambos os casos a
regulação de posse e uso das áreas ocupadas por comunidades tradicionais.
Até o momento lideranças caiçaras não propõem a criação de Reserva Extrativista
pelo fato de não considerarem a continuidade da cultura caiçara alicerçada sobre as
práticas extrativistas.
Para a Reserva da Juatinga, a gestão ambiental atual aponta como o mais
provável a criação de Parques a partir de determinadas cotas para cada praia,
juntamente com RDS. Neste caso, a proposta de lideranças caiçaras é que não só
sejam delimitadas zonas de vilas caiçaras, onde seriam as áreas de ocupação, como
também zonas de amortecimento nos limites da RDS com o Parque a fim de que
sejam garantidas práticas tradicionais como a retirada de madeira para fazer canoa,
dentre outras práticas.
2.2 Contribuições da Etnoecologia e métodos participativos

A etnoecologia constrói seu conhecimento de maneira que sejam considerados os
saberes de populações humanas e comunidades. Como ramo da etnociência, a
etnoecologia atenta para os conhecimentos ambientais de determinado grupo, desde
as estruturas produtivas até a composição das cosmologias e ritos religiosos que

orientam o uso de seus saberes práticos. Suas pesquisas são desenvolvidas muito
mais pela observação do que pela experimentação.
Toledo (2009) tece algumas considerações sobre a etnoecologia:
“O surgimento e desenvolvimento da etnoecologia, com seu enfoque holístico e multidisciplinar, permitiram o estudo do complexo integrado pelo
sistema de crenças (kosmos), o conjunto de conhecimentos (corpus) e
de práticas produtivas (praxis), o que torna possível compreender cabalmente as relações que se estabelecem entre a interpretação e leitura
e o uso ou manejo da natureza e seus processos (TOLEDO, 1991, 2002;
BARRERA-BASSOLS; TOLEDO, 2005; Figura 4).” (TOLEDO, 2009, Pág.
11)

Dessa forma, a etnoecologia é mais que um inventário dos conhecimentos tradicionais. Ela entende o conhecimento tradicional como fundamentada em sistemas int egrados, em uma lógica própria de construção, aplicação e transmissão de conhecimento. A etnoecologia é também uma afirmação da ecologia dos saberes, citada anteriormente, já que promove uma investigação participativa e a revalorização de outras
formas de saberes geralmente ignorados, explorados e marginalizados.
Na construção do conhecimento em etnoecologia também é válido fazer uma reflexão sobre a forma de apropriação do conhecimento. Sob este aspecto, o primeiro
ponto em questão se refere ao direito dos povos e comunidades à autodeterminação.
Azevedo (1999) afirma que:
“Ao abordar as comunidades, o pesquisador deve ter em mente a
responsabilidade moral de respeitar os valores culturais, as crenças, os
hábitos, as religiões, etc. Neste respeito está a questão fundamental dos
direitos humanos na abordagem às comunidades.” (AZEVEDO, 1999
pág. 62.)

Essa questão, portanto, diz respeito ao reconhecimento da diversidade empírica
da sociedade e o pesquisador, em cada caso, deve estar ciente na responsabilidade
que tem em respeitar os valores culturais, crenças, hábitos e religiões.
É sob este aspecto que a comunidade onde se realiza determinado estudo não
deve ser confundida como objeto de estudo e sim como participante da pesquisa.
Dessa maneira todo o processo é acompanhado por ambas as partes e a popu lação
em questão está ciente de todo o processo da pesquisa, desde a coleta de informação
até a finalidade do trabalho e o que se pretende com ele.

Outro ponto a ser levantado para o andamento de pesquisas em etnoecologia se
refere à ideia de que a todo o momento o pesquisador deve se manter atento para não
comprometer de forma alguma os sistemas de crenças da comunidade. Como afirma
(AZEVEDO, 1999, pág. 64): “Uma explicação que a pessoa traz acomodada em seu
espírito não deve ser violentada sem o devido suporte educacional e psicológico.”
Na localidade da Praia Grande da Cajaíba, o consentimento para a realização da
pesquisa por parte do mestre Altamiro foi uma das etapas mais difíceis a ser
conquistada. Isso porque é comum em toda a Península da Juatinga
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desaparecimento do pesquisador sem qualquer retorno daquele conhecimento que foi
produzido com a colaboração da comunidade caiçara. A relação de confiança neste
caso foi algo a ser conquistada aos poucos.
Após esse processo, o entendimento do projeto de pesquisa focado na disputa de
seu território também levantou algumas suspeitas à princípio. Isso se deve tanto pela
forma como o conhecimento científico se apropria de seu saber como pela maneira
como os órgãos ambientais estão acostumados a lidar com as comunidades caiçaras.
O princípio da fiscalização e repressão como os órgãos ambientais por muito tempo
atuaram na Península reflete na desconfiança ou insegurança dos caiçaras frente
novos estudos sobre seus territórios.
A informação sobre seu território é estratégica e, por isso, Seu Altamiro sente a
responsabilidade de contactar seus advogados antes para entender melhor sobre os
projetos de pesquisa a serem feitos e quais suas finalidades. Para este projeto não foi
diferente. Nas primeiras idas a campo afirmei por diversas vezes que foram feitas
conversas anteriores com sua advogada (Thatiana), as quais foram confirmadas por
ele. A proximidade com integrantes mais antigos do projeto Raízes e Frutos também
favoreceu uma aproximação maior. Somente após esses precedentes Seu Altamiro
sentiu confiança de fato para dar início a este projeto.
A forma de se realizar esta pesquisa se deu pela utilização de métodos qualitativos,
especificamente os designados “dados êmicos”. Estes englobam “várias modalidades
de técnicas de pesquisa das falas, técnicas estas mais ou menos flexíveis ou abertas
às opiniões, representações, ideias ou concepções dos informantes ou seres humanos
pesquisados.” (VIERTLER, 2002, pág. 13.)
Para a realização do presente projeto a maneira de se lidar com os informantes se
deu a partir da observação participante. Por meio desta técnica o observador “se
entrega à rotina” e participa das várias atividades que são do cotidiano dos
informantes. A observação participante propõe desta forma um diálogo de saberes, no
qual muitas vezes o observador “aprende fazendo” com o informante em questão. Os
momentos e os lugares de aprendizados e pesquisa podem ser os mais variados

possíveis, desde no trabalho com roça ou cerco a caminhadas, trilhas e até no preparo
das refeições.
A realização de entrevistas também foi um dado êmico trabalhado para confecção
desta pesquisa. Antes das viagens de campo foram feitas em geral entrevistas
parcialmente estruturadas, com alguns pontos fixos e outros não definidos. Esta foi
uma maneira de direcionar os momentos de diálogo para questões a serem
compreendidas. Neste sentido, o direcionamento se deu sobre a estruturação das
casas de metres griôs a serem perguntadas, roças de moradores antigos, espécies de
fauna e flora a serem perguntadas e contação de lendas e causos de outrora.
Outra técnica de coleta de dados foi o entendimento sobre a história de vida dos
mestres em questão. Conforme afirma Viertler (2002), “quanto mais o informante é
deixado falar por si mesmo, mais nos deparamos com a sua própria visão e inserção
de mundo, bem como das transformações nele contidas.” (VIERTLER, 2002, pág. 17)
No que diz respeito à apropriação do conhecimento exposto segundo esta técnica
faz a seguinte ressalva: “Evidentemente tais histórias de vida fornecem dados êmicos
que devem ser cuidadosamente processados pelo pesquisador para poderem ser
recodificados em termos de uma abordagem ética, ou seja, em termos de conceitos e
concepções científicas.” (VIERTLER, 2002, pág. 17)
Recodificar o conhecimento desta maneira não foi tarefa fácil, principalmente
porque o estudo em questão foca sobre um conflito pela terra. As comunidades
tradicionais, como mencionadas anteriormente, fundam a construção do processo de
identidade sobre o território em que vivem. Está em questão neste caso a continuidade
ou não de um modo de vida. Por isso, foi bastante comum ver os mestres em
momentos de emoção durante as viagens de campo, muitos de seus valores,
sofrimentos e expectativas puderam ser compreendidos por meio desse contato.
O registro dos dados foi feito por meio de gravação de áudio por achar que essa
seria uma forma mais dinâmica de se lidar com os mestres. O registro escrito feito no
momento de diálogo com os mestres, dependendo das vezes contribuía para uma
quebra no diálogo e falta de espontaneidade. O registro de áudio é uma forma muito
rica de se coletar informações, principalmente no que se refere à contação de histórias
e causos.
O trato com a abordagem êmica teve por finalidade desde o princípio a produção
dos mapas. Sobre este aspecto, a escolha temática dos mapas conseguiu modelar
uma base para propor as entrevistas semi estruturadas.

A saber, a opção pela

demarcação das casas dos moradores antigos, a adoção das temáticas de fauna e
flora e a marcação de lugares tradicionais.

O primeiro ponto seria construído com a proposta de denunciar a existência do
conflito de terras na Praia grande da Cajaíba e a inserção das casas que outrora
fizeram parte do local é uma forma de se reconstituir no aspecto físico o território
caiçara de tempos anteriores. Já a marcação de lendas e causos caiçaras é uma
forma de apreender aspectos do imaginário caiçara.
A proposta de se inserir aspectos da fauna e da flora da Praia Grande é uma forma
de sistematizar, ainda que de forma simples, o conhecimento caiçara sobre a floresta
de Mata Atlântica.
A escolha desta temática também teve o propósito de contribuir para o processo
de recategorização, visto que a visão do saber local é enriquecedora para a gestão
territorial da Península da Juatinga. Portanto, o princípio para a elaboração dos mapas
êmicos foi de que os detentores de saberes sobre seu ambiente são os mais indicados
a conceber formas de gerenciá-lo.

3.

Cultura Caiçara e a Questão fundiária na Praia Grande da Cajaíba:

discussões sobre Identidade e Território
3.1

Sobre o território e identificação caiçara

A discussão sobre território tem aqui por base a conceituação feita por Marcelo
Lopes de Souza. Para o autor, o território é fundamentalmente “um espaço definido e
delimitado por e a partir relações de poder”. (SOUZA, 1995, pág. 77)
A compreensão do que é entendido como poder, é importante para o
aprofundamento da discussão. Sobre esse conceito, Arendt afirma:
“O poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de
agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de
um indivíduo: pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo
estiver unido. Quando dizemos que alguém está no poder estamos na
realidade nos referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa investida de
poder, por um certo número de pessoas, para atuar em seu nome.”
(Arendt, 1985:24) apud (Souza, 1995, pág. 80)

Por essa conceituação é possível enxergar a existência de poder como algo
natural assumido por determinada comunidade, dissociando do julgamento de que a
ocorrência do poder sempre está acompanhada a formas de dominação ou violência.

Entender relações de poder em uma comunidade é também uma maneira de pensar o
fortalecimento de sua autonomia no território em que vive.
O território é então um “campo de forças” que se materializa no espaço, ou seja,
não é delimitada a exclusividade de apenas um poder a um dado território. Há de certa
forma uma superposição de territórios com formas diversas e com limites que se
cruzam ou se contradizem.
No território da Península da Juatinga se fazem presentes relações de poder por
parte da comunidade caiçara; dos órgãos ambientais; turistas; agentes externos como
ONGs e programas ou projetos de extensão universitária; especuladores imobiliários;
e os órgãos de conservação ambiental.
É importante notar que essas relações de poder ocorrem de forma múltipla, ou
seja, elas ocorrem tanto entre a comunidade caiçara e os demais agentes apontados
como entre a própria comunidade caiçara, ou entre a própria esfera de gestão dos
órgãos ambientais, por exemplo, tendo em vista a sobreposição de unidades de
conservação.
Para Haesbaert o território engloba uma combinação entre o funcional e o
simbólico.

O funcional seria a aproximação do território como fonte de recursos

enquanto o território sobre o viés simbólico seria mais do que à sua função, diz
respeito ao processo de construção de identidade do povo que nele reside. Para o
autor:
“Assim, as sociedades tradicionais conjugavam a construção material
(“funcional”) do território como abrigo e base de “recursos” com uma
profunda identificação que recheava o espaço de referentes simbólicos
fundamentais à manutenção de sua cultura. Já na sociedade “disciplinar”
moderna (até por volta do século XIX) vigorava a funcionalidade de um
“enclausuramento disciplinar” individualizante através do espaço – não
dissociada, é claro, da construção da identidade (individual, mais do que
de grupo).” (HAESBAERT, 2005, pág. 5)

Outro aspecto do conceito de território é apontado por Sousa no que se refere à
continuidade ou descontinuidade do território. A primeira está associada a uma base, a
uma estrutura espacial interna; já a segunda é particularmente, “uma rede a articular
dois ou mais territórios contínuos”. (SOUZA, 1995, pág. 93 e 94)
O território caiçara abrange uma área que se estende do espaço litorâneo do Rio
de Janeiro até o estado do Paraná e se organiza de maneira descontínua, de modo
que existem núcleos de comunidades esparsas, as quais apresentam modos de vida
similares (Barreto, 2009). A própria característica de nomadismo dos caiçaras implica
na descontinuidade de seu território.

Na Península da Juatinga a descontinuidade do território caiçara se reflete de
acordo com as

características geográficas. Os territórios contínuos são as

comunidades estabelecidas de cada praia e as redes são tecidas pelas vias de
transporte ali presentes, seja por meio de trilhas; pelo mar ou pela comunicação oral,
quando afastados, mas conectados através dos aparelhos celulares ou rádio (Barreto,
2009).
De uma forma geral, como apontado anteriormente, foram estas características de
isolamento geográfico que permitiu uma aproximação profunda entre as comunidades
caiçaras e o ambiente, possibilitando o desenvolvimento de conhecimentos tácitos a
respeito dos ciclos naturais e dos recursos florestais ali existentes.
O território é, por isso, base para continuidade do processo de reprodução do modo de vida caiçara e de construção de identidade. Como afirma a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais:
“Assegurar o acesso ao território significa manter vivos na memória e
nas práticas sociais os sistemas de classificação e de manejo dos recursos, os sistemas produtivos, os modos tradicionais de distribuição e
consumo da produção, além dos elementos simbólicos essenciais a sua
identidade cultural. Assim, os territórios tradicionais além de assegurar a
sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais, constituem a base
para a produção e a reprodução de todo o seu patrimônio cultural.” (Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, 2007, Decreto n° 6.040.)

A afirmação do território é uma forma de manter viva a cultura caiçara, em sua d imensão prática e simbólica, pois, é no território que estão impressos acontecimentos
e fatos históricos que formam a memória do grupo.
A discussão de um território caiçara deve estar associada à discussão do proce sso de construção de identidade caiçara.
Barreto (2009) faz uma discussão sobre o conceito de identidade. Para o autor há
algumas concepções sobre o que é identidade. A primeira delas considera o sujeito
“construído por ele mesmo” e dotado de uma “essência”, sob uma visão individualista. Outra concepção entende a identidade como um diálogo entre a “essência” e o
mundo exterior, construída pelo contato com o meio. Ambas as concepções entendem identidade como algo estável e cristalizado, ao contrário de uma terceira co mpreensão distinta. Neste caso a identidade é vista de forma descentralizada, co nstruída e reconstruída ao longo da vida. Como afirma Hall apud Barreto: “em vez de falar
da identidade como coisa acabada... falar de identificação, e vê-la como processo

em andamento”.
No que diz respeito à identificação caiçara, como a maior parte das comunidades
em geral, a transmissão do conhecimento também se dá pela oralidade. Por isso, refletir sobre a identificação caiçara é, em primeiro lugar, recorrer aos aspectos da trad ição oral. Para Castro: “Na tradição oral a palavra tem um poder e um signif icado bem
diferente, é divina, tem um compromisso com a verdade e com os ancestrais.” (CA STRO, 2010, pág. 3)
Na Península da Juatinga, a história oral também é permeada por mitos, contos e
lendas diversas.
Há contos de que a praia de Martim de Sá, por exemplo, tenha esse nome em
decorrência de Martim Corrêa de Sá, responsável por empreender uma expedição por
volta de 1640 contra índios Guaianás da região do Vale do Paraíba (Registro oral de
Seu Maneco2). Mais tarde, esta mesma praia vira sede de uma grande fazenda que
passa a viver do ouro, gado e café.
Ainda na praia de Martim de Sá, Seu Maneco diz que o dono da fazenda mandava
os escravos enterrarem ouro, sendo que os mesmos eram enterrados juntos. Seu
Maneco, mestre caiçara pertencente à única família que vive no local, afirma que o
ouro é amaldiçoado e se alguém procura descobrir seu paradeiro morre. Conta -se
também que na Praia Grande da Cajaíba existia um quilombo, no qual os escravos
fugidos de Martim de Sá procuravam abrigo.

Os mestres Griôs
Altamiro e Francisco na
Pedra do Espio.
Histórias dos antigos
contadas em atividade
pelo Ponto de Cultura
Caiçara da Juatinga.
2011

Apesar de muitas vezes não saberem ler nem escrever, não se deve considerar ou
referir-se aos mestres caiçaras como analfabetos. Isso porque oralidade não é falta de

2

Seu Maneco é um mestre Griô da Praia de Martins de Sá

escrita, é não necessidade de escrita (Maldonado, 1992 apud Toledo 2009). Desta
forma, é um equívoco qualificar o conhecimento oral como forma de analfabetismo.
Quanto às práticas tradicionais, a identificação do caiçara é composta por influê ncias da cultura indígena e negra. A fabricação de farinha, a construção de canoas, o
artesanato com cestaria e a prática da coivara são exemplos de práticas indígenas
que se reproduziram no modo de vida caiçara.

Figura 4. Mestra Griô Dona Dica
ensinando

o

arte-

sanato com cestaria. Acervo Raízes e
Frutos.

Figura 5. Mestre Griô
Altamiro ensinando
como fazer farinha de
mandioca. Foto de
Tiago Pila / Acervo
Raízes e Frutos.

Já no que se refere à forma da casa do caiçara Carvalho (2010) cita influências da
cultura africana:
“No caso dessa vida aqui de Paraty, a casa caiçara é uma casa africana,
não é uma casa indígena, então essa casa retangular, muito fresca, com
as aberturas muito pequenas, a porta pequena, janela pequena, tanto o
barro quanto a palha dando um frescor muito grande a casa, a cozinha
externa, não se cozinha dentro de casa, tem um puxado, ou mesmo a
cozinha externa, toda vida da casa é no exterior.” (Depoimento da
historiadora Marina de Melo de Souza no documentário O Caiçara de
Paraty. Apud CARVALHO 2010, pág. 26)

Como afirmado anteriormente, a transmissão da sabedoria tradicional está em
aperfeiçoamento conforme as experiências e desafios são postos frente a novas
circunstâncias.

Nesse processo, os conhecimentos que compõem a identificação

caiçara estão em processo de adaptação e refinamento. Toledo (2009) aponta que a
permanência do conhecimento tradicional sobre a natureza não pode se r vista como
isenta de alterações, crises ou turbulências.
Por parte dos órgãos ambientais, a restrição de práticas tradicionais como o roçado
e o extrativismo é algo que influencia a reprodução de cada vez mais hábitos
urbanos nas comunidades caiçaras (Mendonça, 2010).
Por outro lado, o uso de novas tecnologias contribuiu de forma positiva e por vezes
impactante para essas comunidades. O advento de motores de popa reduziu o tempo
das viagens até o centro de Paraty, no entanto, muitas vezes essa facilidade trouxe
também uma dependência cada vez maior dos produtos da cidade. Carvalho (2010)
aponta este fator como significante para o abandono de muitas roças que em outros
tempos realizavam quase por completo a subsistência do caiçara.
Aspectos da identificação do caiçara em tempos anteriores são apontados pela
griô Margarete. Em registro oral feito pelo Projeto Raízes e Frutos: Uma Vivência nas
Comunidades Caiçaras da Península da Juatinga, quando integrantes do projeto
faziam o manejo de sua roça, era comum ouvi-la falar:
“A roça dos meus pais e avós tinha mandioca, milho, feijão preto, feijão
de fava, jerimum, batata doce, cana, café, banana, laranja, melancia,
manga, abacate e um monte mais de fruta. Da cidade só trazia o
querosene e o sal” (Registro oral da Griô Margarete. XXXI Jornada de
Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009)

Esta fala remete a uma característica própria do caiçara, era costume a agricultura
sempre suprir as necessidades básicas, o consumo da cidade era restrito e o
excedente era comercializado na cidade.

Griô Margarete em
diálogo de saberes com
integrantes do Projeto
Raízes e Frutos. Manejo
de roça caiçara. Acervo
Raízes e Frutos.

O atendimento de saúde sempre foi suprido pelo conhecimento das ervas locais
que os caiçaras possuem. De acordo com o Plano de Manejo da APA Cairuçu: “O
atendimento de saúde funcionava com os curandeiros, benzedores e as parteiras,
pessoas que conheciam o poder das plantas e das ervas.” (Plano de Manejo da Apa
Cairuçu, 2004, pág. 90)
Atualmente existem postos de saúde nas localidades do Pouso da Cajaíba,
Calhéus e Sono. São precárias as condições em que funcionam e não ficam abertos
sempre. Em geral, as visitas dos médicos se dão quinzenalmente. Esta situação
contribui não só para gerar uma dependência por parte dos caiçaras como também
por desorganizar padrões tradicionais de antigamente.
Soares (2006) aponta também a existência de uma desconstrução da identificação
do caiçara como agricultor:
“Há também um esforço de agentes urbanos, legisladores, funcionários,
pesquisadores e outros de reconstruir a identidade caiçara não mais como povo essencialmente agricultor e sim de pescadores. Porém, no livro
de Schmidt, de 1958, é descrita a casa do caiçara, como tendo a porta
voltada para a lavoura e não para o mar, mesmo que a casa esteja perto
deste. No livro, o autor aponta essa construção como uma evidência material da ligação do caiçara com a roça.”

Neste sentido, a caracterização do caiçara como pescador é também uma forma
de afastá-lo da apropriação e domínio de seu território.
A criação de alternativas de gestão na Península da Juatinga que conjuguem
ambos os conhecimentos se faz necessária, visto que a precariedade dos serviços de
educação e saúde acaba por gerar uma dependência por parte dos caiçaras.

3.2 Questão fundiária na Praia Grande da Cajaíba

O plano de manejo da Apa Cairuçu de 2004 faz a seguinte afirmação sobre a
origem da Praia Grande da Cajaíba:
“A origem do bairro, segundo Seu Manoel morador tradicional, é datada
de aproximadamente 300 anos. A atividade econômica do bairro, na
época era a plantação. Tinha muita fartura em peixe mas não tinham
comprador. Seus avós são nascidos na praia mas não eram donos da
terra e sim arrendatários, conta que alguns antigos moradores eram
donos e venderam as terras para o Dr. Gibrail, por um valor que
atualmente não daria para comprar um litro de “cachaça”. Todos os
moradores são nascidos na praia, os pais também. A vila sempre teve o
mesmo número de pessoas, isto é nem aumentou e nem diminuiu.”
(Plano de Manejo da Apa Cairuçu, 2004, pág.168)

A comunidade da Praia Grande da Cajaíba – Paraty, RJ sofreu um processo de
grilagem de terras intenso durante as duas últimas décadas, fazendo com que a praia
que tinha 50 famílias caiçaras, tenha hoje apenas duas. No ano de 2004 habitavam no
local cerca de 87 habitantes (Maya, 2008). O pai de uma dessas famílias relata sofrer
até hoje fortes pressões por parte do “grileiro” da região e dos órgãos federais de meio
ambiente.
O conflito pela terra constitui um fator crítico em toda a Reserva Ecológica da
Juatinga, nas praias de Martim de Sá e Praia Grande da Cajaíba esta situação é pior.
Na praia de Martim de Sá mora apenas uma família e na Praia Grande da Cajaíba
habitam atualmente duas famílias caiçaras, sendo que uma é composta somente por
uma anciã.

De acordo com os estudos feitos para recategorização da Reserva

Ecológica da Juatinga, atualmente habitam 17 moradores (nove homens e oito
mulheres) no local.
Para o entendimento do conflito fundiário na Praia Grande é interessante, no
entanto, retornar a tempos coloniais.

Após a morte de um sesmeiro que possuía terras na área da Península da
Juatinga (o Saco do Mamanguá e Praia Grande da Cajaíba estavam aí inseridas), as
mesmas passaram para a posse da União. No ano de 1953 foram leiloadas pela
Fazenda Pública Estadual à Theóphilo Rameck, o qual vendeu suas terras a Gibrail
Tannus no ano de 1955. No entanto, no memorial descritivo contido no Registro
Imobiliário foram feitas alterações com rasuras em tinta vermelha no Livro de Registro
de Imóveis e, com isso, mais áreas foram anexadas à propriedade. (Júnior, 2005)
Cabe relembrar que neste período estava em início um processo de especulação
imobiliária que com o passar do tempo só tenderia a piorar.
Gibrail Tannus Notari era filho de libaneses, morreu no ano de 1996 deixando n ove terrenos na Praia Grande da Cajaíba. Conhecido como “o grileiro da caneta vermelha” por correções em documentos da Praia do Sono (Maya, 2008), Gibrail é acusado
de grilagem de terra no Atlas Fundiário do Rio de Janeiro, de 1991. De acordo com o
Plano de Manejo da APA Cairuçu, a família Tannus disputa judicialmente 25% do território da Reserva Ecológica da Juatinga: a Fazenda Santa Maria (1.300ha), a qual inclui as praias do Sono e Ponta Negra, e a Fazenda da Praia Grande da Cajaíba
(1.200ha).
Ações de restituição de posse são feitas desde a década de 70 pela Família
Tannus, alegando a assinatura de contratos de comodato. O processo de comodato do
mestre Altamiro data do ano de 1974 (Maya, 2008). Nesses contratos de comodatos,
estaria estabelecido que a propriedade da terra pertence à Família Tannus e os
caiçaras estariam aptos a morar na propriedade por tempo indeterminado.
No contrato de Seu Altamiro não é afirmado que ele e sua esposa não sabem ler e
escrever e nem consta documentação alguma na hora da audiência. Sobre o conflito
pela terra Seu Altamiro afirmou durante uma visita de campo:
“Depois sim que surgiu o Gibrail, e aí começou a brigar com o pessoal do
Sono. Do Sono pra praia Grande. Aí começou essa bagunça dizendo
que tudo era dele. E nós não tem o que é dele. Principalmente eu não
tem o que é dele. Que nunca vendi nada pra ninguém. Se tem alguma
coisa essa assinatura é falsa. Se tem comodato que diz o pessoal é
coisa de grileiro de terra, entendeu? Coisa de safado.” (Altamiro, registro
oral em formato de áudio. 5 de novembro de 2011)

O fato é que é bastante diversa a forma como foram feitos os contratos de
comodato efetivados entre a família Tannus e os caiçaras, é possível notar que uma
boa parte remete à década de 70.

Essa coincidência remete à criação de um projeto de maricultura pela própria
família Tannus, com o apoio da Prefeitura. Na época foi feito um cadastramento das
famílias residentes na Praia Grande da Cajaíba, a fim de contratar mão de obra para o
projeto.
O Laudo técnico do IBAMA realizado em 2007 aponta que nessa época muitos
moradores alegaram serem levados a assinar documentos que pensavam ser
contratos de trabalho, no entanto, mais tarde viriam descobrir que seriam contratos de
comodato de terra.
Sobre esse processo, Seu Altamiro afirma também:
“Que surgiu um tal de comodato que ninguém sabia. Gibrail chegou aqui
com uma latinha de bala doce, daquela que nós chupa, e chegou pra um
homem bem velhinho que tinha uma terra aqui na praia e falou assim:
- Aqui, eu trouxe um presente pra você meu velhinho. Uma latinha de
bala pra chupar.
E o velho nesse momento pegou a latinha de bala e foi chupar.
Ele disse:
- Agora você assina aqui como te dei a lata de bala.
O velho disse: Mas eu não sei assinar.
- Então bota o dedo.
E Gibrail foi embora. Passado aí dois ou três meses Gibrail voltou e
disse pro velho:
- Ô velho, agora o senhor vai embora.
- Eu, embora? Eu to aqui desde a época do meu avô.
- Não, olha aqui: você tem seu comodato.
E por isso ele passou tudo por morador da Praia Grande. E o pessoal já
foram embora. E ele não pôde tirar mais nós, nem Seu Altamiro.”
(Altamiro. Registro oral em formato de áudio, 21 de maio de 2011)

Algumas formas de coação com o intuito de pressionar as famílias caiçaras a
deixarem a Praia Grande da Cajaíba são apontadas pelo Laudo técnico. São elas:

1. Introdução de búfalos que destruíam as roças familiares;
2. Interdição da entrada para a cachoeira com fios de arame;

3. Ameaça armada pelo policial civil Brício Fioreti em diversas ocasiões, sendo uma
delas durante um jogo comunitário de futebol no campo que existia na praia, com
a presença de crianças e adolescentes de comunidades vizinhas. Após este ep isódio, o campo foi desativado.

4. Realização de operação com o apoio do IEF que resultou na queima e desmonte
de diversos ranchos de pesca, em agosto de 2005.
5. Apreensão de material de construção dos moradores.

6. Intimidação com armas de fogo e humilhação dos moradores pelos caseiros e seguranças contratados.

O Laudo técnico do IBAMA afirma que muitas ameaças aos caiçaras foram feitas
por um policial civil (Brício Fioreti), Dona Dica já teve inclusive material de construção
apreendido pelo policial, o qual, inclusive, já a intimidou com arma de fogo. Por conta
desses acontecimentos os moradores temem a invasão de suas residências pelo
funcionário e nunca as deixam vazias.
Os turistas já foram alvos de intimidação por parte do mesmo policial civil, o qual
já impediu a permanência de turistas na praia, alegando propriedade particular.
Também são constantes formas de coação por parte de funcionários ou caseiros
da Família Tannus, que, por vezes, vigiam e fotografam as casas dos moradores
restantes, questionando os objetivos de qualquer compra de material de construção,
repreendem muitas vezes o turismo nas áreas de camping de Seu Altamiro e Dona
Dica, dentre outras situações. Essas repressões ambientais por parte de funcionários
da família Tannus colocou inclusive Gibrail como defensor da natureza. Conforme
afirma Júnior (2005): “O próprio Gibrail acabou ganhando na cidade, mesmo após sua
morte, a fama de grande ecologista porque impedia o desmatamento.” Pág. 218
Todas as formas de coação mencionadas acima são relatadas por Seu Altamiro.
Ainda segundo relatos dos moradores, as casas abandonadas pelas famílias caiçaras
foram ainda demolidas, de forma que fosse impedido o retorno dos que saíram da
Praia Grande da Cajaíba.
Além dessas ações, na Praia Grande da Cajaíba a atuação dos órgãos ambientais
já teve ocorrências críticas.
Após realizar várias intervenções na Praia Grande da Cajaíba desde o ano de
2003, em agosto do ano de 2005 o Instituto Estadual de Florestas (IEF), atual Instituto
Estadual do Ambiente (INEA) apoiou uma operação de derrubada de três ranchos
caiçaras na Praia Grande da Cajaíba. Tal ação foi realizada com o motivo de que os
ranchos eram usados para o atendimento dos turistas e não para armazenar utensílios
de pesca, como era feito em tempos antigos.
Mateus Barreto (2009) faz uma discussão sobre os lugares caiçaras, mais
especificamente na comunidade do Pouso da Cajaíba. Segundo o autor os ranchos
caiçaras sempre assumiram funções diversas “que variam com a época do ano e até

mesmo entre o dia e a noite”. (BARRETO, pág. 32, 2009)
Fora de temporada de pesca os ranchos assumem funções como lugar para
consertos de rede; abrigo para canoas, depósito de peixe e materiais para pesca. O
mesmo lugar pode ser considerado também um ambiente de aprendizado, quando
utilizado para contação de histórias e ensinamento de conhecimentos básicos sobre
pesca.
Em outras ocasiões pode servir como um espaço comunitário para realização de
reuniões e encontros e local de habitação em períodos de alta temporada de pesa.
Nos períodos de alta estação turística torna-se um espaço onde predominam relações
de consumo, “as relações de trabalho mudam, e no lugar do trabalho coletivo
desenvolvem-se relações capitalistas entre patrão e o empregado. Servem-se comidas
e bebidas aos turistas que chegam para usufruir das praias.” (BARRETO, 2009, pág.
33)
Ainda de acordo com o Laudo técnico do IBAMA de 2007:
“Estes ranchos, construídos em bambu, não são considerados estruturas
edificantes de acordo com o plano de manejo, sendo, portanto,
permitidos. Além disso, os moradores realizam recuperação e manejo
florestal, produzindo, vendendo e plantando mudas nativas da mata
atlântica, separam o lixo e realizam a compostagem do lixo orgânico,
produzindo adubo para suas roças. As roças vêm sendo cultivadas sob
3

Sistemas Agroflorestais , localizadas ao redor das casas sem conflitar
com a vegetação nativa.”

A seguir algumas fotos da operação, cedidas pela ONG Verde Cidadania:
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Modo de cultivo que integra espécies agrícolas e florestais, aumentando a biodiversidade e contribuindo
significativamente para o desenvolvimento equilibrado, integrado e duradouro tanto da paisagem natural quanto d
as comunidades humanas que nela habitam. (Laudo técnico do IBAMA, 2007)

Para registrar a operação foi levada ao local,
pelo próprio IEF, uma rede de TV.

Fogueira feita pelo IEF na areia da praia,
com pedaços dos ranchos caiçaras destruídos.

Inicio da destruição de um rancho.
Este foi destruído parcialmente.

Mulheres, jovens e crianças ao fundo,
sentados embaixo do rancho
na tentativa de protegê-lo da destruição.

Após este episódio o Ministério Público moveu uma ação civil pública contra o
Instituto Estadual de Florestas (IEF) alegando improbidade administrativa, “haja vista
os indícios de desvio de poder, que indicam que a operação teve por objetivo fomentar
interesses pessoais”.4
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Tribunal Reginal Federal 2⁰ Região, processo 2005.02.01.014624-0.

Como afirma Júnior (2005), a “família Tannus parece ter forte influência no IEF
(atual INEA) e Polícia Militar e Civil de Paraty, pois a Praia Grande é o local mais
visitado por estes grupos em toda REJ, quase sempre no sentido de coibir a presença
de turistas e atividades tradicionais dos caiçaras.”
No ano de 2004 foi feita uma reportagem pelo jornal O GLOBO de forma a denunciar a saída da comunidade caiçara da Praia Grande da Cajaiba. Em manchete anunciava-se que de 87 nativos residentes até junho de 2003 restariam somente 23 em
fevereiro de 2004.

Na dissertação do arquiteto e urbanista Manoel Vieira (2005), também membro
efetivo da ONG Verde Cidadania, foi feito um estudo sobre o processo de ocupação e
sobre a questão fundiária na Praia Grande da Cajaíba, acompanhada por uma
abordagem etnográfica da comunidade caiçara ali residente. O mapa a seguir retrata
no ano de 2005 as casas com moradores ainda residentes (em vermelho), casas
abandonadas (em azul) e a casa de veraneio da família Tannus (em verde).

Mapa manipulado por Leonardo Bungarten e Manoel Vieira (2005). Cedido pela AMPLA

Das aproximadamente 25 casas ocupadas desde meados de 2003, apenas 11
permaneciam em julho de 2004 (Júnior, 2005).
No ano de 2008 outra reportagem sobre a questão fundiária da Praia Grande da
Cajaíba foi publicada na Revista Zé Pereira, feita por uma integrante do Projeto Raízes
e Frutos: Uma Vivência nas Comuniades Caiçaras da península da Juatinga . (Em
anexo e disponível em: http://www.revistazepereira.com.br/a-praia-que-era-grande/). A
situação fundiária já havia se tornado alarmante, se em 2003 existiam 23 residentes,
em 2008 restaram somente oito (Maya, 2008).

4. Etnocartografia, cartografias insurgentes e êmicas

4.1 Reflexões sobre práticas de registro do território
“Todos os mapas são uma abstração do mundo, elaborada sempre a
partir de algum ponto de vista. Na história das representações espaciais,
os mapas começaram, não por acaso, como ficção, um meio de pensar o
mundo a partir da crença e dos mitos, e não a partir da geografia.”
(ACSELRAD e COLI, 2008, pág. 13)

A representação gráfica é uma prática de registro que remete ao surgimento da
própria humanidade. Desde tempos antigos, seja por meio de desenhos em rocha ou
argila, por exemplo, o homem trata da problemática do território. Foi a partir de
processos de observação, elaboração de instrumentos e experiências que os mapas
começaram a descrever conhecimentos mais apurados sobre o território.
Pouco a pouco esse processo de representação começou a compor as ações de
sistemas políticos e a apropriação do Estado na confecção de mapas passou a ser
uma questão de afirmação da soberania nacional, afastando a sociedade desse
processo de reflexão sobre o território em que vivem.
Como afirma Lacoste:
“O mapa, talvez a referência central da geografia, é, e tem sido,
fundamentalmente um instrumento de poder. Um mapa é uma abstração
da realidade concreta que foi desenhado e motivado por preocupações
práticas (políticas e militares); é um modo de representar o espaço que
facilita sua dominação e seu controle. Mapear...é servir aos interesses
práticos da máquina estatal.” (Lacoste 1973: 1) apud (Crampton e
Krygier, 2008, pag 98)

No entanto, o que se vê atualmente é um empoderamento da cartografia por
atores diversos que estão alheios ao controle das costumeiras elites e escapando das
concepções objetivas de descrição técnica do território. Esses atores podem ser tanto
populações tradicionais como movimentos sociais ou organizações da sociedade civil.
Crampton e Krygier (2008) remetem essa apropriação da cartografia a dois
aspectos. O primeiro deles é que o acesso à informação e a tecnologias livres tem
facilitado o processo de levantamentos de dados e confecção de mapas, isso faz com
que a cartografia de uma forma ou de outra escape das mãos dos especia listas. O
segundo aspecto é a apropriação do processo de mapeamento em si, visto que uma

diversidade de atores tem o poder e o conhecimento para representar o território, e
não só os aparatos estatais ou a comunidade acadêmica.
Sobre isso, não é exagero afirmar que “a cartografia está sendo indisciplinada: isto
é, libertada dos limites acadêmicos e aberta para a população.” (Crampton e Krygier,
2008, pág. 86)
Essa indisciplina por parte da cartografia se deu, portanto, devido à emergência de
atores que se apropriaram o suficiente de seus conhecimentos para torná-los legítimos
na representação gráfica de seus territórios. Conforme apontado anteriormente, o
empoderamento das tecnologias é também uma ferramenta de emancipação capaz de
diminuir barreiras sociais.
É a partir desse ponto que surgem as chamadas cartografias sociais, insurgentes,
êmicas, etnocartografias ou mapas mentais. Todas essas maneiras de trabalhar a
construção de mapas mostram que a cartografia está cada vez mais na mão dos
usuários.
No que diz respeito à conceituação desses termos, podemos afirmar que:
“Os mapas cognitivos, também entendidos como mapas mentais, mapa
êmicos, psicogeografia ou cartografia social e imaginativa, podem ser
apreendidos

como

representações

gráficas

de

conjuntos

de

representações discursivas, (...) os mapas cognitivos extrapolam o campo
da representação e abrem o horizonte das possibilidades, criam uma
forma de reapreender o mundo segundo o registro da criação.” Site
Fronteiras

Imaginárias

Culturais.

Disponível

em:

http://fronteirasimaginarias.org/node/8 Acessado em 25 de setembro de
2012

Para a realização desses mapas parte-se do princípio de que o conhecimento
cognitivo e a identificação da comunidade em questão são ferramentas que
possibilitam a participação popular na tomada de decisões sobre seu território. Essa
forma de mapeamento vem sendo bastante utilizada na definição de políticas públicas
por comunidades que pretendem se fazer ver e se reconhecer não só em disputas
simbólicas como também em um contexto político.
Em um contexto de valorização dos saberes tradicionais, a construção de uma
etnocartografia contribui para encaminhar demandas e para cumprir certos requisitos à
implantação de medidas por parte do Estado. Como exemplo, é possível citar a
criação de áreas protegidas, cujo procedimento implica que uma solicitação formal por
parte da população tradicional (ou sua representação) seja encaminhada ao Instituto

Chico Mendes. Uma área devidamente delimitada em um mapa permite melhor
andamento dos procedimentos administrativos do poder público.
A adoção da tipologia de mapa êmico se dá em meio à metodologia utilizada e
a aproximação que se deu das abordagens da etnoecologia.
A opção de colocar o mapa em uma plataforma digital livre teve a proposta de
colocar em discussão a importância da relação entre a cultura local e global. O
estabelecimento de superfícies de contato, aproximações e embates contribui para o
respeito de multiplicidades. Essa discussão está ainda pautada na compreensão de
que a diversidade cultural, e mais especificamente a cultura caiçara, contribui para a
conservação de uma diversidade ambiental.
A elaboração de uma cartografia multimídia incorpora pontos diferentes do
território em função dos aspectos cognitivos e, além disso, torna o processo de criação
de mapas dinâmico e interativo. Isso porque é possível combinar uma série de textos,
imagens, vídeos e permite que o próprio usuário dê continuidade ou reformule o
conteúdo do mapa em questão, ou seja, dá maior controle e melhor participação ao
usuário. Além disso, sua difusão é feita de maneira simples, se torna mais acessível
em uma plataforma digital e é dado um caráter mais lúdico à informação.
Ainda, conforme escrito no site Fronteiras Imaginárias Culturais:
“O próprio desenho do mapa assim como a localização dos pontos no
mapa,

quantos

serão

e

pra

quais

tipos

de

informação

multimídia/audiovisual eles direcionam é exatamente a construção infinita
desse mapa cognitivo onde os atores refletem seus modos de pensar e
agir

uma

descartografia.” Disponível

em:

http://fronteirasimaginarias.org/node/8 Acessado em 25 de setembro de
2012

A utilização de mapas êmicos se faz presente em comunidades tradicionais,
principalmente em áreas de conflito territorial, porque contribui para o registro da
cosmologia de uma comunidade em linguagem cartográfica. É uma forma de dar
visibilidade a si mesma em um contexto de disputas territoriais, um meio que tem o
potencial de pressionar

por

políticas públicas ou benefícios que atendam à

participação dessas comunidades na tomada de decisão sobre o local que vive.

4.2 Mapa êmico da Praia Grande da Cajaíba

Muitos são os estudos feitos que não propõem

retorno

algum

para

a

comunidade caiçara, isso acaba por gerar uma falta de confiança nos pesquisadores
que ali vão. O trabalho em uma comunidade que enfrenta problemas com especulação
e conflitos pela terra exige alguns cuidados e a insegurança dos moradores é algo a
ser trabalhado conforme as vivências na comunidade.
A opção pela abordagem êmica teve o intuito de fazer uma aproximação com a
etnoecologia, na medida em que propõe uma metodologia de análise baseada na
observação e coleta de dados, com o uso de categorias cognitivas que são
estabelecidas pelo informante em questão. O formato êmico foi um meio de colocar
em questão a cosmologia que orienta o uso de saberes práticos por parte do mestre
Altamiro.
Utilizar os preceitos da extensão universitária para produção de um mapa
êmico é, sobretudo, uma ferramenta para dialogar e dar mais voz às comunidades e
culturas que não estão inseridas no meio acadêmico. Incorporar os saberes
tradicionais na confecção de mapas é uma maneira de se opor ao descaso que o
conhecimento científico lhe destina.
O projeto inicial de construção do mapa êmico era na comunidade do Pouso da
Cajaíba. Seriam colocadas as principais rotas turísticas na localidade, com destaque
para a trilha Griô, nesta trilha seriam georreferenciadas as casas dos mestres caiçaras
para que se criasse uma rota de turismo de base comunitária na localidade.
No entanto, em conversa com a advogada Thatiana Duarte da ONG Verde
Cidadania houve a ideia de mudar o estudo de caso em questão para a Praia Grande
da Cajaíba, pois o registro de um mapa êmico com as casas que antes faziam parte
da localidade seria uma forma de denúncia do conflito fundiário ali existente.
Metodologicamente, optou-se por realizar o mapa apenas com um dos mestres
griôs residentes na Praia Grande da Cajaíba, Seu Altamiro.

Isso se deve em

decorrência tanto da aproximação com o Projeto Raízes e Frutos como também pelo
papel de liderança que Altamiro possui na comunidade caiçara e no movimento político
do Fórum das Comunidades Tradicionais (formado por comunidades de índios
guaranis, caiçaras e quilombolas da região da Costa Verde e norte de São Paulo).
A dificuldade em se realizar um projeto nos qual ambos os mestres (Altamiro e
Dona Dica) fossem protagonistas também foi uma dificuldade, já que não se falam por
desentendimentos

pessoais.

Por último, a dificuldade de acesso do local e a

disponibilidade de poucos dias para realização das viagens de campo também foram
fatores que limitaram minha comunicação entre ambos.

A primeira viagem de campo se deu no mês de agosto de 2011, com mais um
integrante do projeto. A finalidade desse campo era dialogar com a família de Seu
Altamiro o interesse em se fazer esse estudo. Conversamos sobre minha necessidade
de escrever um trabalho para concluir a universidade e que gostaria de fazer sobre a
Praia Grande da Cajaíba. Expliquei a ideia de organizar um mapa da praia e que a
finalidade seria contribuir com mais um material de denúncia sobre o conflito pela terra
na sua localidade.
Seu Altamiro aprovou a ideia e pediu para que primeiro conversasse com
Thatiana, umas das advogadas da ONG que cuida de seu processo. Conversamos
sobre a metodologia a ser usada para a construção do mapa, seria necessário que
Seu Altamiro desenhasse a Praia Grande. A partir desse momento percebi uma
insegurança e receio de sua parte porque não sabe ler e escrever. Em a lgumas visitas
pude ouvir a mesma pergunta: “Será que vou conseguir desenhar isso? Eu não sei
nem ler e nem escrever, só assino meu nome.”
Foi preciso definir uma temática inicial. A princípio foi pensado nos lugares
tradicionais e nas casas dos moradores que foram abandonadas ou derrubadas por
causa do conflito fundiário.
Nos dias de 11 a 18 de setembro de 2011 participei do encontro: “Laboratório
de Cartografias Insurgentes”, o qual teve por finalidade reunir movimentos sociais
contra remoções e despejos na cidade do Rio de Janeiro com um intuito de produzir
também mapas políticos como ferramenta para os conflitos em questão. Foram
discutidas experiências diversas ao longo do encontro, a maioria em áreas que
enfrentam conflitos pela terra.
Também foi apresentada a plataforma FIC (Fronteiras Imaginárias Culturais). O
FIC funciona como uma base de dados em software livre na qual se agrupam mapas
diversos, com a finalidade de retratar aspectos cognitivos de diferentes comunidades,
por meio de um registro em formato multimídia. O mapa êmico da Praia Grande da
Cajaíba também está nessa plataforma. (http://fic.imotiro.org/node/8)
A segunda visita à Praia Grande da Cajaíba se deu no mês de novembro de
2011 para começar o rascunho do mapa êmico. Desta vez fui com mais uma
integrante do projeto, que já possui experiência em elaborar mapas êmicos pela ONG
I-Motirô e pela Escola da Mata Atlântica, ambos os coletivos têm experiência no
trabalho com softwares livres.
Foi feito o rascunho do mapa êmico. Foram colocados os espaços de uso
coletivo, tais como: a praia e os ranchos que ali se encontram; os rios do local e suas
cachoeiras; alguns pontos tradicionais como o “buraco da serpente” e as casas de
farinha.

Outra visita foi feita no mês de março de 2012. Nela retomei a explicação sobre
o mapa e aproveitei para mostrar mapas do Projeto Nova Cartografia Social. Este
projeto tem a proposta de estimular a auto-cartografia de povos e comunidades
tradicionais na Amazônia. Levei fotos e alguns mapas feitos com comunidades
tradicionais da região. Percebi que levar exemplos bem sucedidos facilitou o
entendimento de Seu Altamiro e lhe deu mais confiança para fazer os mapas.
A finalização do mapa se deu em campo realizado no mês de setembro de 2012.
As viagens de campo anteriores serviram para que Seu Altamiro compreendesse a
utilidade e finalidade da construção do mapa êmico. O mapa rascunho foi o que serviu
como base para a construção dos mapas temáticos. Foi utilizado o papel vegetal para
sobrepor as informações. Uma vez elaborados os mapas, o que se procurou fazer foi
mais uma interpretação da visão de Seu Altamiro sobre o território caiçara e sua
cosmologia do que apontar erros ou proximidades com imagens de satélite ou com o
formato de cartografia acadêmica, convencional, georreferenciada.
Para a construção do mapa com as casas derrubadas Seu Altamiro optou por
demarcar todas as casas das famílias que existiam na época em que Gibrail chegou à
localidade. Ao todo foram inseridas 47 casas, das quais sete são as que estão
ocupadas atualmente.
Um aspecto diferente foi a localização de todas as casas dispostas juntas bem
próximas aos rios, apesar de se localizarem dispersas. Este aspecto coloca os rios
como uma referência espacial de importância para a localização das casas.
No “Mapa de plantas” da Praia Grande foram demarcadas 12 áreas com espécies
que Seu Altamiro considerava importante, as quais para ele indicam o bom estado de
conservação do ecossistema. Um exemplo foi a demarcação de uma “linha de Palmito
Jussara” seguindo a trilha da Cachoeira do Monjolo, a qual de acordo com Seu
Altamiro possui 5.000 pés de Palmito Jussara (dado georreferenciado pelo consultor
em agroecologia de Seu Altamiro, Fabio). Outro exemplo é a demarcação da área de
sua agrofloresta, na qual foram listadas 36 espécies diferentes.
Em algumas dessas áreas demarcadas com espécies que por Seu Altamiro foram
consideradas importantes, é possível notar que em tempos anteriores existiam
moradores na localidade. É o que se verifica ao longo da cachoeira do Seu Abílio,
onde antes existia um considerado agrupamento de casas hoje só restam a presença
de um jabuticabal e espécies de Louro do pardo e Louro do branco (árvore usada
pelos caiçaras para fazer canoa e móveis). Nestes casos o que resta da ocupação de
outrora são os marcos simbólicos que formam uma memória coletiva, visto que desde
tempos antigos o plantio de árvores exóticas são marcos de ocupação usado pelos
caiçaras. (BARRETO, 2009)

No “Mapa dos bichos” da Praia Grande Seu Altamiro demarcou 78 espécies de
animais que existem na localidade, dentre pássaros (os quais diferenciou-os quando
da terra e do mar), cobras, animais de caça e animais do mar (dentre os quais estão
tanto golfinho, baleia e tubarão quanto espécies diferentes de peixes).
Uma correspondência pode ser notada entre o mapa dos bichos e das plantas. A
chamada mata dos cocais (localizada no topo do mapa de flora) é o local onde
predominam as espécies de animais de caça na Praia Grande da Cajaíba.
A realização dos mapas êmicos durou uma manhã e a pintura foi feita pelos netos
de Seu Altamiro.

5. Território caiçara e práticas de resistência
“Seu Altamiro não briga. Ele se defende. Ele tá defendendo essa terrinha
aqui ó. Do meu avô. Da minha mãe. E do meu pai. Isso é tronco. Não
podemos perder isso aqui não, gente.” (Seu Altamiro. Registro oral em
formato de vídeo. 21 de maio de 2011)

Como colocado anteriormente, o entendimento das relações de poder em uma
comunidade facilita a reflexão de que é viável pensar no fortalecimento da
autonomia da mesma.
Para Souza (2001), o conceito de autonomia é entendido a partir de dois
pontos: a autonomia individual e a coletiva. A existência da primeira estaria
atrelada à capacidade individual, pscicológica, material e institucional de
estabelecer fins e realizá-los mediante uma igualdade de oportunidades com
indivíduos da mesma sociedade. Por sua vez, uma autonomia coletiva seria
legitimada com a presença de instituições que garantam oportunidades igualitárias
individualmente, seja por meio da satisfação de necessidades básicas, como na
participação em processos decisórios relevantes.
A discussão acerca da autonomia do território caiçara da Praia Grande da
Cajaíba deve ser feita juntamente com a compreensão histórica do conflito
fundiário ali existente. Tendo em vista que da década de 70 aos dias atuais o
número de famílias passou de 40 para atualmente duas, a autonomia da
comunidade caiçara foi bastante enfraquecida. E isso não somente para os que
ainda residem na Praia Grande da Cajaíba, como também foi uma perda simbólica
para toda a comunidade caiçara da Península da Juatinga e em uma esfera maior,
uma perda de diversidade histórico e cultural.

A permanência de um território caiçara e o fortalecimento de sua autonomia,
especificamente na Praia Grande da Cajaíba, está também associada, portanto, à
continuidade e afirmação da cultura caiçara como meio para assegurar o território
por parte das famílias que continuam a resistir. Para uma comunidade tradicional
essa é a forma mais viável de apropriação do território. Conforme afirma Souza:
“A operacionalização

da

autonomia

requer,

adicionalmente,

uma

espacialização. O território encerra a materialidade que sustenta a vida,
condiciona as práticas sociais e referencia processos identificatórios,
embora não seja a materialidade em si (...) É em torno dos territórios, ou
melhor, do que eles contêm ou simbolizam, que muitas identidades
particulares, associadas a culturas ou a subculturas, constroem-se e
reconstroem-se todo o tempo.” (SOUZA, 2001, pág. 160)

Também se faz necessário o entendimento de que a cultura caiçara desde
tempos antigos nunca foi fechada a influências externas. Isso é uma questão
importante a se discutir tendo em vista que há argumentos de que a cultura caiçara
está “se perdendo”. De fato, a permanência de uma cultura é afirmada não só pela
reprodução de certas práticas próprias no cotidiano como justamente pela sua
capacidade de resistir a conflitos sociais ou políticos.
Além disso, propor a estagnação de uma cultura como meio de preservá-la
pode ser uma forma de manipulação ideológica, pautada em interesses ou no
encobrimento das reais dinâmicas sociais.
Cabe lembrar que um dos argumentos dos especuladores imobiliários para a
aquisição de terras na Península da Juatinga é justamente o enfraquecimento da
cultura caiçara, sob a alegação de que “o caiçara de hoje não é mais que nem
antigamente”. Esse discurso se reforça atualmente tendo em vista que em muitos
casos os caiçaras tem como uma das bases para sua fonte de renda o trabalho
relacionado ao turismo, seja nos ranchos frete de barcos; no aluguel de casas em
alta temporada ou também no frete dos barcos.
Desta forma, pensar em um território caiçara na Praia Grande da Cajaíba
significa, sobretudo, entender como ele foi construído de forma autôno ma pela
comunidade caiçara que ali residia e pela que ainda reside. Além disso, tal
territorialidade deve ser entendida como possível de uma gestão democrática do
território, das relações sociais que nele se desenrolam, e na capacidade de defesa
ou resistência frente ameaça externa.

No que diz respeito a essas ações, a criação da Associação de Moradores da
Praia Grande da Cajaíba, na década de 90, marca o início de um processo de
resistência na comunidade. Sobre esse processo Seu Altamiro fez a seguinte
afirmação:
“Com 35 famílias, fizemos a Associação da Praia Grande da Cajaíba. E a
pessoa que escolheram para ser presidente é o Seu Altamiro.
E eu corri a cidade de Paraty em peso. Pra arrumar de comer pra
associação e não consegui. Porque o dedo do homem e o homem é
muito poderoso (referindo-se à Família Tannus). Qualquer lugar tá o
dedo dele: hospital, delegacia, carpintaria, né? Em todo lugar. Então nós
que era pequenininho que somos, não poderia mexer com documento
nenhum.
Quando de sair marcando: Seu Altamiro, vai em tal lugar. Eu ia lá e tinha
um homem numa moto, todo mascarado. Eu acabava de sair ele
entrava. E quando não era isso a porta fechava para mim. Então vai e
seu fulano tá aí? Não, tá viajando, e pá! Porta na cara de Seu Altamiro.”
(Seu Altamiro. Registro oral em formato de vídeo, 21 de maio de 2011)

Neste trecho é possível ver a influência que a Família Tannus não só com o poder
público, mas com os setores mais variados da cidade de Paraty. Ainda segundo os
relatos de Altamiro, ninguém na época da formação da Associação de Moradores teve
a iniciativa de assumir a presidência, a maior parte da comunidade incentivou Seu
Altamiro.
A dificuldade de não saber ler nem escrever de acordo com as falas de Seu
Altamiro também trazem muitas desvantagens.
“Ninguém queria carregar essa carga, me botaram eu. Eu disse: vocês
tão malucos? Eu não sei ler, eu não sei nada.
Disse, gente, a vida pra nós lá fora é difícil. Quando que nós vamos
sobreviver? Nós não sabemos a leitura, quem vai arrumar um serviço
numa pousada?

Imagine um barzinho até numa rua agora precisa

assinar. Nós não sabemos.”(Seu Altamiro. Registro oral em formato de
vídeo, 21 de maio de 2011)

Outra ação de resistência iniciada na Praia Grande da Cajaíba foi a criação de um
viveiro de mudas, com auxílio de estudantes que mais tarde vieram a compor o Projeto
de Extensão Universitária Raízes e Frutos: Uma Vivência nas Comunidades Caiçaras
da Península da Juatinga, Paraty-RJ. A partir de mutirões e visitas a agricultores
agroecológicos de Paraty, Altamiro começou a pôr em prática um método de

agricultura que visava implantar uma agrofloresta, com o propósito de autenticar seu
direito de posse da terra e firmar sua postura de conservação do ecossistema local.
O viveiro de mudas foi iniciado após uma pesquisa de campo relacionada à
monografia “A História Ecológica dos Caiçaras da Península da Juatinga” do
IFCS/UFRJ, realizada em 2005/2006, onde foi notada a existência de um pequeno
viveiro florestal criado por Seu Altamiro. O foco do trabalho era de como pesquisas
acadêmicas podem fortalecer processos comunitários para além da produção de
conhecimento strictu-senso.
Seu Altamiro já era assessorado pela ONG Verde Cidadania, que financiou em
2006 a I Oficina de Agroecologia e suas Raízes Tradicionais da Praia Grande da
Cajaíba, da qual participaram moradores, estudantes de Geografia, História, Ciências
Sociais, Jornalismo e Produção Cultural, colaboradores da ONG e um viveirista
profissional. Fruto desta oficina, um viveiro foi construído e mais de uma centena de
mudas de espécies nativas foram plantadas nas matas ciliares e áreas de
regeneração.

Foto de mutirão para plantio e construção do
viveiro de mudas na Praia Grande da Cajaíba no
ano de 2006. Acervo Raízes e Frutos.

Visita ao viveiro do mestre Altamiro. 2011. Acervo
Raízes e Frutos.

Em 2007, uma empresa particular iniciou um financiamento para ampliação do
viveiro e também para formação continuada dos moradores.
A construção do viveiro de mudas na Praia Grande da Cajaíba também marca o
início do trabalho do Projeto Raízes e Frutos na Reserva Ecológica da Juatinga. Cabe
afirmar que essa construção desencadeou outros processos, tal qual a valorização
dessa família e o fortalecimento de suas raízes no local.

As mudas produzidas a partir de então foram utilizadas em sistemas agroflorestais
iniciados por Seu Altamiro e seus filhos. Eles fizeram uma visita ao sítio do agricultor
Zé Ferreira, em Paraty, onde a forma de constituição e manejo

desses

agroecossistemas foi aperfeiçoada.
A incorporação de práticas agroecológicas por Seu Altamiro teve, sobretudo, uma
dimensão política. Anteriormente, Altamiro praticava agricultura de coivara, ou seja,
colocava fogo na terra antes do plantio, além de outras práticas de uso do solo que
provocavam argumentos para a proibição do uso da terra para a agricultura por parte
dos órgãos ambientais.
Atualmente, Altamiro produz centenas de mudas anualmente em seu viveiro,
possui agroflorestas e dá preferência ao plantio de mudas nativas, como o palmito
Jussara. O mestre é referência no trabalho com agroecologia em Paraty.
O registro de suas práticas agroecológicas foi inclusive inserido pelo mestre
Altamiro no “Mapa das plantas”. Nele constam atualmente 36 espécies diferentes em
sua agrofloresta, diferenciadas entre espécies agrícolas, arbóreas, palmito e frutíferas.
A produção de vídeos também é uma forma de denúncia sobre o conflito fundiário
na localidade. Sobre isso duas ações merecem ser pontuadas.
A primeira delas foi a realização de um curta-metragem documentário de projeto
experimental para graduação de Cinema na Universidade Federal Fluminense
(UFF/RJ). O curta foi produzido por Clarissa Guarilha no ano de 2007 e retrata as
consequências da especulação imobiliária e grilagem de terras para os caiçaras da
Praia Grande da Cajaíba, nele são registrados relatos de ex-moradores e dos que
continuam a resistir ao conflito.
O curta foi continuamente exibido em ações do Projeto Raízes e Frutos e no ano
de 2011 foi selecionado e exibido no Festival Globale Rio. Pela primeira vez no Rio de
Janeiro em 2011 e criado em Berlim no ano de 2003, esse festival tem o propósito de,
a partir da exibição de filmes e documentários, promover debates sobre temas
relacionados aos processos de globalização.
A segunda ação remete à produção de um curta pelo Ponto de Cultura Caiçara da
Juatinga no ano de 2011.
O Ponto de Cultura Caiçara da Juatinga é um projeto fruto de uma articulação
entre a ONG Verde Cidadania, o Projeto Raízes e Frutos e as Associações de
Moradores da Praia do Sono e Praia Grande da Cajaíba. O objetivo foi criar um
espaço de aprendizagem e fomento da cultura tradicional e digital a partir de oficinas e
vivências sobre práticas caiçaras.
As atividades de educomunicação e memória cultural ocorrem atualmente em duas
praias: Sono e Pouso da Cajaíba.

Como produto final das oficinas de práticas tradicionais pelas atividades do Ponto
de Cultura Caiçara da Juatinga, foi produzido um vídeo com a mestra griô Dona Dica,
a qual é uma das poucas mestras que possuem o conhecimento do artesanato com
cestaria na Península da Juatinga. As filmagens e fotos foram feitas pelas crianças ao
longo das oficinas e é mostrada passo a passo a confecção de cestarias. O vídeo foi
todo editado em software livre por uma integrante do projeto Raízes e Frutos e está
disponível na internet.
Em 2007, com a finalidade de atender a um processo administrativo 5, foi realizada
uma visita técnica por parte do IBAMA na Praia Grande da Cajaíba. A visita teve como
finalidade informar a situação da população caiçara que ali r esidia, bem como
identificar possíveis responsáveis pela existência de conflitos fundiários.
A conclusão do referido Laudo técnico sobre o caso é de que a única solução
possível pela alegação de propriedade da família Tanus Notari é a regularização da
posse da terra pela comunidade caiçara tradicional. E, por fim, propõe uma ação do
Estado para o retorno das famílias vítimas do conflito fundiário:
“Sugerimos que o Estado promova o retorno das famílias que abandonaram a comunidade por coação e que garanta a permanência e integridade física e moral dos moradores restantes.” (Laudo técnico do IBAMA,
2007, pág. 7)

5
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Considerações finais

O contato entre os saberes tradicionais e acadêmicos foi a experiência mais rica
que pude ter enquanto estudante de graduação. Ser extesionista no Projeto Raízes e
Frutos: Uma Vivência nas Comunidades Caiçaras da Península da juatinga, Paraty RJ me possibilitou aprendizados, vivências e questionamentos sobre a função social
que um pesquisador pode e deve ter.
Como geógrafa compreendi que a vivência no território e no espaço são
fundamentais para a iniciação de qualquer pesquisa ou projeto que está imerso em
uma situação de conflito e dissociar uma da outra (vivência da pesquisa) é um
equívoco que empobrece o fazer acadêmico.
Além disso, o diálogo com comunidade tradicionais é transformador e o confronto
com essa realidade possibilita vivências em torno problemas e soluções que
populações desassistidas enfrentam para aprender a ser organizar com autonomia.
Realizar pesquisas com comunidades tradicionais exige, desta forma, uma lenta
inserção no cotidiano local.
As potencialidades do saber acadêmico são muitas, porém desperdiçadas quando
se restringem a práticas feitas somente nos espaços da universidade. Por vezes, o
sentimento de impotência como pesquisadora frente à realidade em questão me
colocou dúvidas sobre a validade e potencialidade do fazer acadêmico.
Não se trata aqui de propor um retorno a realidades passadas, muito menos uma
solução. Esta produção acadêmica é uma análise e, sobretudo, um registro de forma
que venha a denunciar uma realidade que vivenciei enquanto pesquisadora.

BIBLIOGRAFIA

ACSELRAD, Henri (org). Cartografias Sociais e Território. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional,
2008.

AMOROSO, M.C.M et al. 2002. Métodos de Coleta e Análise de Dados em
Etnobiologia, Etnoecologia e Disciplinas Correlatas. SBEE/UNESP/CNPq. Rio Claro,
SP.

ATAIDE, Sebastião Marcos; MARTINS, Ayrton Luis Urizzi. A etnocartografia como
ferramenta de gestão.

AZEVEDO, Elaine S. Aspectos Éticos na Pesquisa com Seres Humanos: as
Apropriação do Conhecimento à Invasão da Privacidade. Anais I Encontro Baiano de
Etimologia e Etnoecologia. Feira de Santana – Bahia. 1999

BARRETO, Mateus Leite.

Comunidades Caiçaras: território e propostas para a

participação popular na gestão da Reserva Ecológica da Juatinga. IGEO/UFRJ, 2009.

CASTRO, Edna. Território, biodiversidade e saberes de populações tradicionais. In
Etnoconservação, novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. São Paulo.
Hucitec. 2000

CASTRO, Vivian Maitê; et al. Ação Griô Nacional: A Tradição Oral na Educação
Formal.

CAVALIERI, Lúcia; SILVA, Jorge Araújo. Etnoconservação como paradigma nascente e
a contribuição da geografia nas políticas de conservação. III Simpósio Nacional de
Geografia Agrária.

II Simpósio Internacional de Geografia Agrária. Presidente

Prudente. 2005.

CAVALIERI, Lúcia. A comunidade caiçara no processo de reclassificação da Reserva
Ecológica da Juatinga. Universidade de São Paulo. 2003

FRANCESCO, Ana Alves De. Território em disputa: o caso dos caiçaras da Cajaíba. V
Encontro Nacional da Anppas. Florianópolis – SC. 2010.

HAESBAERT, Rogério.

Da desterritorialização à multiterritorialidade.

Anais do X

Encontro Nacional de Geógrafos da América Latina. 20 a 26 de março de 2005.
Universidade de São Paulo.

JÚNIOR, Manoel Vieira Gomes. O Dom da Terra e o Lugar do Caiçara na Praia
Grande da Cajaíba / Reserva Ecológica da Juatinga –

RJ.

Rio de Janeiro. RJ.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Curso de Pós-Graduação em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. 2005.

MARIA, Márcia. Agência Repórter Social. Entrevista ao diretor do Centro de Estudos
Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Disponível em:
http://www.boaventuradesousasantos.pt/documentos/universidade_mercantilizacao_ed
ucacao.pdf Acesso em 25 de setembro de 2012.
Maya, Tadzia. “A praia que era grande.” In. Revista Zé Pereira, nº 4, ano2 , fevereiro
de 2008.

Maya, Tadzia. Copyfight. 2012.

MENDONÇA, Marina de Oliveira. Territórios, deslocamentos, permanências e
transformações: o caso dos caiçaras da Praia Grande da Cajaíba/Paraty, RJ. São
Paulo: 2010.

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciência

Ambiental). Universidade de São Paulo.

PEREIRA, José de Félix. Mborayu, O Espírito que nos une: um conceito da
espiritualidade Guarani. Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 2010.

PEREIRA, Marcos Vinicius Martins, et al. A interface entre a agroecologia e a
geografia na construção de um processo de autonomia da comunidade caiçara. XXXI
Jornada de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2009.

SANTOS, Boaventura de Souza. Para além do pensamento abissal. Novos Estudos.
2007.

SERRANO, Rossana Maria Souto Maior. Conceitos de extensão universitária: um
diálogo com Paulo Freire.

SOARES, Tainá Miê. É da roça! História Ambiental dos caiçaras da Península da
Juatinga/RJ e sua relação com a conservação da natureza. UFRJ/ IFCS Monografia
de conclusão de curso. 2006

SOUZA, Marcelo José Lopes de. O Território: sobre espaço e poder, autonomia e
desenvolvimento. In. Geografia: Conceitos e Temas. Bertrand Brasil. 1995. Rio de
Janeiro.

TANSCHEIT, Fernando S.T. O impacto da especulação imobiliária no cotidiano da s
populações caiçaras de Paraty.

TOLEDO, Victor Manuel; BARREIRA-BASSOLS Narciso. A etnoecologia: uma ciência
pós-normal que estuda as sabedorias tradicionais. In Desenvolvimento e Meio
Ambiente. N. 20. Editora UFPR. 2009.
DOCUMENTÁRIOS/VÍDEOS

Carta Caiçara. Direção: Domingos de Oliveira; Roteiro: Projeto Raízes e Frutos. Rio de
Janeiro. 2010. DVD.

LÁ e Cá. Direção, Produção, Roteiro e Edição de Clarissa Guarilha. Rio de Janeiro.
2007. DVD. Disponível em: http://vimeo.com/12797054. Acessado em 29 de outubro
de 2012.

Oficina de Cestaria com Dona Dica. Edição: Tadzia Maya. Ponto de Cultura Caiçara da
Juatinga. 2011. DVD Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ANJ-t9gOz20.
Acessado em 29 de outubro de 2011
“Vento Contra”. Adriana Matosso. Documentário, 1979.
SITES

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais:
http://mds.gov.br/sobreoministerio/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/cnpct

Fronteiras Imaginárias Culturais: http://fic.imotiro.org/node/8

Nova Cartografia Social: http://www.novacartografiasocial.com/
Instituto Estadual do Ambiente (INEA): http://www.inea.rj.gov.br/unidades/pqrej.asp

Antecedentes da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e
Comunidades Tradicionais:
http://culturadigital.br/setorialculturaspopulares/files/2010/02/2007-Antecedentes-daPNPCT-povos-e-comunidades-tradicionais.pdf

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades
Tradicionais:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm

Anexo I

Publicado em: http://www.revistazepereira.com.br/a-praia-que-era-grande/
27 de setembro de 2008
A praia que era grande
O drama dos caiçaras da Juatinga, que estão deixando suas terras ancestrais
para viver em favelas de Paraty

Por Tadzia Maya
“E eu vi uma pessoa de branco na porta da minha casa, que me apontava o mar: ‘Olha
lá!’ E quando eu olhei pra água, estava cheia de caiaque, lotado de gente indo emb ora, os barquinhos iluminados, pintadinhos, saindo daqui, sumindo lá longe…”. Uma
visita à Praia Grande da Cajaíba deixa claro: o sonho de seu Altamiro estava mais
para uma predição. Em 2002, de fato, seus parentes e amigos começaram a sair aos
montes do lugar onde haviam “nascido e se criado”. Nas suas traineiras, seguiram
para a periferia de Paraty. Hoje, seu Altamiro vê chegarem à praia de quase 1,5 km de
extensão barcos de amigos e de turistas, mas já não vê mais os dos caiçaras que lá
moravam. Em quatro anos, restaram somente oito dos 87 habitantes. Só ele e seus
cinco filhos ainda vão atrás do peixe. Na terra, ficam apenas duas mulheres: dona
Jandira, sua mulher, e dona Dica, com seus “mais ou menos 58 anos”. E entre os ba rcos que despontam no azul cristalino, há sempre o receio de que chegue o pessoal
que vem de outras terras, de outros mares: os supostos donos da terra.

Praia Grande da Cajaíba: paraíso ameaçado

O último susto que a família levou foi em dezembro de 2005 quando,às vésperas do
recesso da Justiça, recebeu uma ordem de reintegração de posse. Contra seu Altamiro e sua família a acusação se baseava em contratos de comodato, papéis assinados
a partir da década de 70, quando posseiros como ele se transformaram em inquilinos
da terra — ou seja, estariam ali naquelas terras por empréstimo. Os comodatos serviram como peça jurídica para questionar a posse dos moradores não só da Praia
Grande, mas de toda a Reserva Ecológica da Juatinga (REJ), área de preservação
que vai desde a Praia do Sono — vizinha do famoso Condomínio Laranjeiras — até o
fiorde tropical do Saco do Mamanguá, que faz divisa com Paraty-Mirim. As famílias
que já deixaram a Cajaíba hoje se espremem em casas simples, de quintal reduzido,
na Ilha das Cobras, na Mangueira e no Pantanal, bairros miseráveis na periferia de
Paraty. O crime e o tráfico de drogas rondam um dos principais destinos turísticos do
país, e a base desta economia marginal está exatamente nos lugares onde os caiçaras se estabeleceram. Os trabalhos na construção civil, em casas de família e no comércio são a nova realidade dos homens e mulheres da Praia Grande. A delinqüência
e a miséria agora são suas vizinhas ou cônjuges.
— Eu estou arrependido, se tivesse jeito de voltar a morar na Praia Grande, eu ia —
lamenta seu Elisiário.
Sem conseguir precisar a idade — “80 e poucos” — ele perdeu a mulher, “de desgosto”, depois de se acomodar com filhos e netos na cidade. Pela casa que tinha na roça,
o trabalhador rural aposentado ganhou R$ 32 mil para dividir entre os sete filhos.
— Deram pra gente uns trocados, o que quiseram, não o que a gente pediu.

Uma das filhas, Mariana, hoje babá, não se adaptou:
— Aqui é tipo uma favelinha, né? Fui morar lá no fundo do Mamanguá.
O marido, “sem serviço certo”, pode ganhar R$ 25 por dia de trabalho carregando brita
e cimento ou pode pegar peixe, o que tanto já fez na vida, mas agora contratado por
alguém. Já Laura, a caçula, grávida pela segunda vez de um homem da cidade, de
cabelo bem feito e vestido estampado da moda, não reclama:
— Preferi a cidade — diz.

Outra filha, Branca, mãe aos 19 anos, mora num puxadinho na laje da casa do pai.
Seu marido tem nas costas um processo por construir na reserva. Arrumando as co m-

pras no armário da cozinha, Branca deixa escapar a nova dieta do caiçara: suco Tang,
miojo, pão branco e pacotes e mais pacotes de biscoito maisena substituíram o peixe
e a mandioca.
— Tenho só uma geladeira, televisão, chuveiro e um ventilador, mas minha conta de
luz vem R$ 100! — espanta-se.

Seu Altamiro e sua família são os últimos resistentes

A dificuldade para se adaptar é produto de um estilo de vida ferido, de uma dor na
alma. O mundo sem muros, de propriedade coletiva e cultivos sem cercas é bem dif erente do dos portões de ferro, colados uns nos outros nas ruas apertadas e sem árv ores, num direito de ir e vir que volta e meia esbarra nas roletas dos ônibus. A preocupação de Carmela com os três filhos que correm para a rua se divide com o pensamento na Praia Grande, onde não há carros, nem luz elétrica, mas onde morava a 30
minutos de caminhada de dona Dica, sua mãe. Desde abril passado, quando a irmã
caçula, Iolanda, deixou a Praia Grande, “lugar sem moço” no seu entendimento de
moça de 16 anos, para vir morar na Ilha das Cobras, ela acorda com pesadelos.
— Eu sonho que mamãe está passando mal naquele deserto que tá o lugar, sem ge nte, sem parente.

Iolanda foi a última a deixar a Praia Grande, seduzida pela cidade, e hoje paga R$ 200
num quarto e sala rodeado de esgotos a céu aberto. A menina que sabia pescar de
linha, de caniço, e andar de canoa, fala que agora trabalha numa pousada. Carmela
diz que não sabe se é verdade e que os boatos na cidade apontam para outras ativ idades.
— Mas como a gente vai confiar? É muita fofoca — questiona.

Violência na região remonta à ditadura

A vontade de desfrutar do mercado consumidor fez sua parte na migração dos caiçaras, mas muitos deles confessam, receosos, que só deixaram a Praia Grande porque
foram obrigados. Esperando num bar do Leblon, o homem diz que prefere não ser
gravado.
Cristiano Tannus Notari nega tudo.
— Não, ninguém foi forçado a ir embora, as pessoas pediram pra sair porque tinham
filhos doentes ou queriam melhorar de vida. Não há conflito fundiário na área.
Cauteloso, Cristiano diz que pensou duas vezes antes de dar entrevista:
— Eu li que o (ex-secretário Estadual, atual ministro do Ambiente Carlos) Minc não
falou com vocês, por que eu iria falar?.

Informações como profissão, idade ou endereço também não foram liberadas. A
entrevista foi guiada pela defesa, como ele mesmo deixou claro:
— Porque não quero que aconteça comigo como foi com meu avô.

Gibrail Tannus Notari, filho de libaneses, foi quem deixou para sua mãe nove terrenos
na Praia Grande quando morreu em 1996. Acusado de grilagem de terras no Atlas
Fundiário do Rio de Janeiro, de 1991, Gibrail era figura pública respeitada em Paraty.
Trabalhou na empresa alemã Telefunken e acabou sendo enviado à sede para ampliar
os estudos. Na volta, foi responsável, já em negócio próprio, pela eletrificação de v árias cidades brasileiras e fez fortuna. Para Cristiano, o que sempre esquecem de contar na história de Gibrail é que ele era, na verdade, caiçara:
— Como não se dava bem com a madrasta italiana, ele foi criado dos 6 aos 12 anos
no Pouso da Cajaíba — alega.
O fato de ele ser conhecido como “o grileiro da caneta vermelha” por correções em
documentos da Praia do Sono é minimizado pelo neto:
— Tudo naquela época era feito à mão, simplesmente ele consertou alguns dados.
Com a abertura da Rio-Santos na década de 70, o caiçara-empresário foi só um dos
tantos que cobiçou a Juatinga. Há, inclusive, relatos de violência que remontam aos
tempos da ditadura: na revista “Veja” de 24 de dezembro de 1975, a reportagem “A
favela de caiçaras” fala da chegada de homens estranhos, armados, ameaçadores nas
praias, dizendo-se donos das terras. A edição contava que lavradores haviam sido
assassinados dois anos antes a mando da White Martins, que se estabeleceu na Praia

de São Gonçalo — nome que acabou batizando uma rua também na Mangueira, em
Paraty, pela quantidade de caiçaras que lá se estabeleceu. Na praia vizinha das Laranjeiras, a Adela e a Brascan compraram um pedaço de terra que havia sido retirado
no dia anterior da área de proteção do Parque da Bocaina. As duas empresas construíram lá o Condomínio das Laranjeiras onde, por uma diária de R$ 2 mil, pode se de sfrutar de campo de golfe, heliporto e outras regalias. A construção das pouco mais de
200 casas — cada uma valendo em média R$ 1 milhão — fechou o acesso por mar
para as praias vizinhas. Os caiçaras viraram empregados do condomínio, inclusive
guardas, que restringem a passagem de primos e amigos a horários marcados com
identificação constrangedora e rigorosa. Resta a opção de fazer as trilhas de mais de
uma hora, com compras nas costas.
Foi também com constrangimento que as relações nas praias requeridas por Gibrail
começaram a ser estabelecidas, segundo Lúcia Cavalieri, geógrafa da USP.
Freqüentadora da Praia Grande há dez anos, ela dedicou monografia e tese aos co nflitos da região:
— Bem nos moldes coronelistas, Gibrail começou a operar favores em troca de
confiança, levando cestas básicas, remédios e emprestando o barco para necessárias
viagens à cidade.

Depois, mudou a condição deles em relação à terra. Quem conta é seu neto:
— Ele queria recuperar os mangues onde era plantada a banana por caiçaras que
trabalhavam em arrendamentos, e foi transformando os arrendatários em comodat ários.
Ingênuos e sem nenhuma intimidade com o dinheiro, os caiçaras acabaram firmando
os contratos de comodato.
— Eles não tinham entendimento do que estavam fazendo. Quem, em sã consciência,
ia assinar para deixar de ter posse das terras de seus antepassados? — questiona
Lúcia.

Conta-se que Gibrail também chegou a criar búfalos nas praias do Sono e Grande. A
bicharada, que pisoteava roças e nascentes, espalhava doenças e amedront ava as
crianças. Alguns, assustados, outros, encantados com o início do turismo na cidade,
foram embora, mas a maioria continuou.

Caiçaras capitularam em 2003

A partir de 2001, Cristiano Tannus Notari passou a reprimir o camping, uma fonte de
renda alternativa para os caiçaras, ameaçando-os com os contratos de comodato.
— Eram mais de 300 barracas nos feriados e muito lixo — argumenta.
Para sorte dos caiçaras, entre os campistas estava um grupo de recéns-formados advogados.
— Criamos a ONG Verde Cidadania, em 2002, para defender o seu Maneco, da praia
vizinha, a de Martins de Sá, que também tinha a reintegração de posse no pescoço —
conta Flávia Oliveira.

Seu Maneco, sua mãe de mais de 100 anos e o resto da família conseguiram permanecer na terra. Em 2002, também às vésperas das festas de fim de ano e do recesso
do Judiciário, Bidica e Dedé precisaram se esconder do Oficial de Justiça que apontava na praia com a ordem de despejo. Os advogados da Verde Cidadania conseguiram
suspender a ação, por meio do procurador Daniel Sarmento que, em ofício, disse que
a juíza de Paraty pode ter agido “desavisadamente ou por coação”.
— Esse é um conflito conhecido na cidade e o Judiciário da cidade já deu duas decisões de reintegração de posse — relata Flávia.

Ainda assim, a família caiçara foi embora, em 2003. Mora agora em Mangeira e Bidica
trabalha como faxineira. Na sentença suspensa, a juíza Admara Schneider havia grafado caiçaras entre aspas e advertia que já “se deparou com demandas possessórias
onde o contratante cede seus direitos (…) e posteriormente busca a tutela jurisdicional, sob alegação de ser analfabeto”. Apostando também nessa idéia, Cristiano exigiu
agora uma perícia grafotécnica no contrato de comodato de seu Altamiro — “é a honra
de minha família que está em jogo”, diz ele.
— Nós acreditamos que seu Altamiro, como ele conta, não tenha assinado porque era
analfabeto. Na carteira de identidade dele, que é bem mais recente, não há assinatura
e ninguém quer passar de analfabeto, sobretudo, na própria identidade. Mas e se tivesse assinado ou carimbado o dedo como tantos outros, qual é afinal a legitimidade
desses comodatos? — questiona Leonardo Alves, advogado da Verde e atual condutor do processo.

O comodato de Altamiro, de 1974, não esclarece que ele e sua mulher eram analfabetos e nem que estavam sem documentos na hora da audiência. Para Cristiano, isso
era comum na época.

— A cidade era pequena, todos se conheciam de vista, não teria por que o tabelião
citar o fato.

Para Flávia Oliveira, é um absurdo uma perícia grafotécnica direcionar um processo
onde “é preciso considerar todo o histórico processo de violenta disputa pela terra”.
Depois que Bidica e sua família foram embora, os caiçaras capitularam. Afinal, ela era
a comadre combativa que, enfim, entregava os pontos, depois de repetidas vezes bater o pé dizendo que morreria na Praia Grande.
Ministério Público processa Instituto Estadual de Florestas

Há evidências que contradizem a versão de Cristiano, segundo a qual não existe co nflito fundiário na praia. Dona Dica, que resiste até hoje passava com seu facão pela
trilha, abrindo caminho como de costume quando foi surpreendida pelo caseiro da f amília Tannus. Uma velhinha corcunda de pouco mais de um metro de altura foi então
ameaçada com uma arma e obrigada a largar a faca. Benedito dos Santos, o Titinho,
filho de seu Altamiro, também já foi ameaçado pelo caseiro armado:
— Eu e mais dois estávamos no campo de futebol que fica pro lado da praia onde ele
mora, e onde sempre havia torneio. O homem veio e colocou a arma no nosso peito e
foi muito perigoso, porque ele tremia muito e quase disparou — conta.
Depois de incidentes como esse, a comunidade parou de usar o campinho. Mas o pior
episódio, lembra Titinho, foi, sem dúvida, quando seus parentes ligaram à noite, chorando desesperados diante do fogo que destruía seus ranchos na beira da praia.
— Eu estava na cidade e gastei R$ 300 pra chegar lá de lancha. Disseram que avisaram, mas chegaram de repente — acusa.
O executor da demolição e queima dos ranchos — estruturas caiçaras que guardam
redes e objetos de pesca e também se prestam à venda de comida — foi o próprio
órgão gestor da área, o Instituto Estadual de Florestas (IEF). O Ministério Público processa o IEF por improbidade administrativa, baseado em fortes indícios de que os
seus agentes operaram com “escopo pessoal”.
— Não há dúvida de que foi uma ordem — diz Alba Simon, diretora de Conservação
da Natureza do IEF, que assumiu o cargo no início de 2007, quando o atual ministro
do Meio Ambiente, Carlos Minc, ocupava a Secretaria Estadual do Ambiente.

Na época do incidente dos ranchos, Alba estava engajada no recolhimento de assinaturas a serem encaminhadas ao MP. Hoje, do outro lado da mesa, ela sofre com os
problemas de quem “virou governo”:

— Nós não temos fôlego, o dinheiro é curto e são 27 unidades para gerenciar, contando as que a Feema acabou de nos repassar. E as lambanças do último governo ainda
estão sendo corrigidas.
A sede do órgão, construída sobre um sítio arqueológico depois da expu lsão de um
nativo, em Paraty-Mirim, já tem ordem judicial para ser demolida. No entanto, efetivamente, pouca coisa mudou nas terras que durante a ditadura chegaram a ser indicadas para o início da reforma agrária. Ainda que Minc, autor da lei estadual de 1995
que assegura às populações nativas residentes há mais de 50 anos em unidades de
conservação o direito real de uso das áreas ocupadas, seja hoje também o responsável pela política ambiental do País, a Praia Grande está cada vez mais vazia. A inefic iência e a falta de um diálogo unificado no órgão contribuem para o acirramento de
conflitos, como o da Reserva da Juatinga. A unidade, criada por decreto em 2002, foi
uma tentativa de conter a ferocidade do turismo, superpondo-se à Apa Cairuçu, que
abrange uma área bem maior, de uso menos restritivo — permite, inclusive, edificações. A superposição com uma área administrada pelo Ibama também traz desente ndimentos nos planos de ação.
— Num lugar onde nada pode, tudo pode e, sem regras, ficamos sempre na mão de
algum oráculo de plantão — alega Flávia Oliveira.
“Acho que as pessoas estão esperando uma Doroth Stang”

A possibilidade de recategorização da reserva para uma das novas unidades previstas
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC (decreto fed eral de 2000),
parecia dar nova luz à situação mas, por enquanto, só tem evidenciado a complexid ade de interesses na área. O recente termo de referência feito pelo biólogo Paulo Nog ara, que seria usado como base para o início do processo, foi sustado na Câ mara de
Compensações do Estado. Segundo Alba Simon, o processo foi interrompido porque o
IEF recebeu do Instituto de Terras do Rio de Janeiro (Iterj) um “presente de grego”: as
terras de Paraty-Mirim, sem a reserva indígena.
— Queremos incluir essa área na recategorização, fazer tudo de uma só vez —
argumenta.

No entanto, a falta de consenso dentro do órgão é evidente. Enquanto na cidade do
Rio, Alba fala na possibilidade de um parque ser implementado na área, em Paraty,
René Wollmann o chefe da Reserva Ecológica da Juatinga, descarta a idéia:
— Como controlar as milhões de entradas por esse mar sem fim? — questiona.

Alba diz que a questão da Juatinga é prioridade, mas para André Ilha, presidente do
IEF ela “deveria ser prioridade”.
— Acho que as pessoas estão esperando uma Doroth Stang — diz Flávia Oliveira. —
Não é possível que depois de tanto sofrimento e de tanta criança descascando camarão em Paraty a Juatinga não seja prioridade — indigna-se.
Yara Valverde, que presidiu o IEF por apenas oito meses no governo Minc concorda:
— Na minha gestão captamos recursos através do banco alemão KFW, não tem mais
por que esperar — defende.

Há boatos de que sua saída do órgão tenha sido motivada por sua determinação em
atuar com mais rapidez no processo da Juatinga.
Sérgio Godoy, diretor de Meio Ambiente de Paraty e apontado pelos caiçaras como
amigo da família Tannus, ataca os forasteiros:
— Enquanto esse pessoal que nunca morou aqui ganha as fotos, nós ganhamos ônus.
Serginho, como é mais conhecido, trabalhou para a família montando um empreendimento de maricultura na Praia Grande.
— Ele quebrava o gelo com os caiçaras para mim — alega Cristiano.
Funcionários na cadeia

O nome de Sérgio Godoy aparece, inclusive, em contratos de compra e venda na
Praia Grande, como quando assinou a rogo de seu Elisiário, analfabeto, e concretizou
a sua ida para o Pantanal.
— Nós agora estamos estudando com a UERJ a possibilidade da Juatinga ser um
parque municipal, o IEF devia agradecer tudo que já fizemos aqui — diz Serginho.
Alba desdenha:
— A Prefeitura não nos preocupa, eles primeiro precisam sair da prisão.

O secretário de Meio Ambiente, Marcos Antônio de Paula, agora em liberdade, foi um
dos mais de 30 funcionários públicos presos em Paraty e em Angra dos Reis na Op eração Cartas Marcadas, da Polícia Federal, que investigou esquemas de lavagem de
dinheiro e licitações ambientais fraudulentas, na Costa Verde.

Mangueira: bairro de Paratuy onde
hoje vivem os caiçaras

Vítimas dos interesses pessoais de políticos, e das idas e vindas de aliados no Iterj, os
caiçaras parece ter uma chance vindo da esfera federal. O decreto 6040, de fevereiro
de 2007, institui a política nacional das populações tradicionais, reafirmando valores
não só de caiçaras, mas de outros grupos com forte tradição oral e dependência da
natureza, como os ribeirinhos, babaçueiros e quilombolas. A política é mais uma sa lvaguarda na defesa de seus territórios. Já para os caiçaras da Juatinga, um laudo do
Ibama de Paraty realizado recentemente e ainda não divulgado aparece como uma
arma específica de pressão política e judicial. Duas funcionárias do órgão esmiuçaram
o processo de êxodo rural dos caiçaras da Praia Grande da Cajaíba, fotografando e
contando a história de cada uma das casas derrubadas. O resultado é uma bomba:
além da volta imediata das famílias de caiçaras para a praia, o laudo indica que a casa
dos Tannus está construída a menos de dez metros do leito do rio, em discordância
com o código florestal de 1965, e, por isso, deve ser demolida.
O destino dos caiçaras vai sendo, enquanto isso, discutido longe deles. A opção do
turismo como fonte de renda principal ganhou status de consenso.
— Na Europa privilegiam o camping — conta Flávia. — Não sei por que aqui acham
que o caiçara fica menos caiçara ao explorar esse turismo de baixo impacto, o que
não polui deve ser bangalô né? — provoca.

Cristiano, que é contra o camping, vê no aproveitamento das atividades dos caiçaras a
solução financeira dos pescadores:
— Quando eles forem ao mar podem se organizar e levar gente pra ver — sugere.

Luís Perequê, músico e poeta, dono do Silo Cultural — entidade escolhida agora em
novembro como intermediária oficial entre município e Ministério do Turismo — critica
a proposta:
— O que querem é a prostituição do caiçara — detona. — Querem transformar todas
as manifestações culturais em produto cultural. Não dá pro caiçara ir à pesca com
mais cinco turistas na canoa. Quem propõe isso devia oferecer a mesa de jantar pra
um bando de turista desconhecido, isso sim.

Aliado a grupos de extensão universitários e à Verde Cidadania, Perequê alerta que as
manifestações culturais têm diminuído de forma vertiginosa na Juatinga. No encontro
de cultura caiçara realizado em outubro pela Secretaria de Turismo, não havia na programação nenhum grupo da Juatinga.
— O acesso a eles é muito difícil — justificou o prefeito.
O Dia do Caiçara, agora lei municipal, não dobrou ainda a curva do centro histórico.
Importantes mesmo, como lembraram os ex-moradores da Praia Grande, eram os dias
das festas do Divino, com pandeiros, cavaquinhos e tambor, numa comemoração que
chegava a durar uma semana. Muita dança era feita com os tamancos de caixeta b atendo nas tábuas, enquanto se cantava e se comia em volta das fogueiras. Reunidos
no Silo para assistir ao filme “Lá e cá”, que conta um pouco de suas vidas, eles ouviram seu Altamiro reclamar:
— A gente sente falta de vocês na praia, está muito triste não ter mais com quem conversar, estamos de braços abertos esperando vocês.
*Reportagem originalmente publicada na revista Zé Pereira número 4, de fevereiro de
2008.

Anexo II
Registro de histórias orais da Praia Grande da Cajaíba relatadas pelo mestre
Altamiro

História da canoa dos 30:
Essa canoa saiu por esse rio à fora até a praia. Aí tinha um tio, o tio da minha esposa
que ainda é vivo, que chama Bidico do Trocati mora agora lá num tal de funil do
Mamanguá.
E ele tava pra um mais ou menos por essa parte aqui. Caçando de noite. Caçando um
bicho chamado paca. Aí ele tava lá era umas 11 horas quase meia noite, não saiu
nada ele veio embora. Mas ele tinha de chegar no canto da praia do seu Altamiro pra
atravessar essa praia toda porque a casinha dele era donde seu filhinho morava, que
ele era irmão do seu filhinho.
Ele veio que quando ele chegou pelo menos a barraca da dona dica ele viu com a
noite clara, a lua vinha saindo. Ele viu aquela canoa enorme, ele foi se escondeu. Aí
ele ficou cagadinho de medo né? Com certeza. Inté eu também né?
Aí ele se escondeu. Com certeza uma moita daqueles pau que tá ali. E ficou só
observado. E essa canoa chegou, bicou a proa na praia e a barra tá tapada ali como tá
agora e aqueles homens foram puxando a canoa. Como foram fazendo de um lado e
no outro. Ele foi só conferindo quantos homens tinha e conferiu 30 homens naquela
canoa.
Que quando a canoa bicou a proa ali na praia a polpa ainda tava lá em cima ( na
mata). É.
Aí depois que essa canoa caiu no mar. Com dois remos de voga cada um homem. E
remava assim. Cada um homem desse tinha dois remos. Depois que a canoa saiu na
direção da ilha grande. Ele carpiu no pé essa hora, ele não achava areia na terra né.
E se mandou. Ele passou a contar isso pra nóis. Aí contava pra nóis. Ao nosso pai e
nossa mãe. E a gente dizia, mas história? E ele: não, foi verdade.
Tem um velho que esse nosso amigo que é o Martim, ele é um argentino. Conhece?
Ele mora lá na ilha do Brandão agora. Ele tem um pedacinho lá de casa e de terra lá
que o pessoal deram e venderam pra ele e mora lá. Inclusive acho que ele é casado
até com uma caiçara da ilha.
Tinha um velhinho da ilha da jibóia que fez um livro da canoa dos 30. O Martim com
certeza tem esse livro lá no veleiro dele. E aí que nos fomos saber que é verdade
mesmo. Esse velho fez um livro que tá a canoa dos 30. Mas saiu da praia grande da
cajaíba.

História do buraco da serpente:
Eu quando era criança gostava de tá muito lá na cachoeira. Pegando pitu...
E a minha mãe logo aqui por baixo ela dizia: meu filho, vem embora Altamiroo!
Eu dizia: mãe, to matando pitú!
Meu filho sai dessa cachoeira em ponto meio dia. A Encantada vai carregar meu filho.
Tá bom. Que encantada, que negócio é esse?
É uma mulher que sai da água e não sei o que, leva você pro fundo da água. É a
Encantada.
Eta coisa, tudo bem. Aí né, já era bem maior eu começava a caminhar essas
cachoeiras todas, essas montanha toda. Aí meu avô dizia:
Ó, quando você chegar lá em cima tem um buraco, dois buracos lá. Lá se trata buraco
da serpente.
E meu avô, serpente, o que que é isso?
Eram duas cobra enorme. Aí, meu filho, a cobra engole a gente. E aquele buraco que
tinha lá eu conheci aquele buraco com quatro homens. Um botava o pé aqui nas
costas um do outro e não tomava altura. Agora com o tempo né, com a chuva.
Então agora aí tem só o que enterrou né. Mas até agora tem capacidade de ficar at é
um homem. Então é o buraco da serpente. Que a gente ali apelidou pra mim e pra
todo mundo dizer que é o buraco da serpente.
Eram duas cobras, a mãe e a filha.

História do boitatá com o lobisomem
Então é isso. Tinha um tal de boitatá, tinha na praia grande da cajaíba. Tinha
lobisomem, né, que corria 7 praias. Minha mãe dizia que corria 7 praias, é um homem
né.
Então uma mãe tem 7 filhos homem. Se o último não batizar ele vira um lobisomem.
Toda sexta-feira ele enrola no cachorro e sai correndo nas 7 praias. Ele enrola dentro
do cachorro. Você deita, ele vira um cachorrão com duas orelhas muito grandes. E ele
sai correndo.
Vou contar outra pra vocês.
O meu avô contava. Ele foi pescar numa ilha chamada ilha da deserta. Ele não sabia
que o compadre dele era lobisomem. Escuta só em, eles dois na canoa. Aí o
compadre dele estava pela ponta da canoa lá atrás e ele na frente. Eles tinham
matado dois tabuleiros de anchova. Mas a pegadeira tava boa e aí meu compadre ia lá
pra trás e falava pro meu avô assim:
Ambrósio, vamo embora. E ele olhava sempre na estrela.
Aí meu avô dizia: Ih, mas a pegadeira da anchova tá boa. E nós vamos pescar mais
um pouquinho.
Aí tava, tava tava, ele dizia: Ambrósio, vamo embora.
Aí meu avô se mandou. Quando ele chegou na direção de uma tal ponta do Ipê. Na
canoa, eles remando. Meu avô olhou pra trás já ele tava comendo peixe cru na canoa.
Aí meu avô dobrou no remo. Ele falou pro meu avô assim:
Ó, você não vai dá tempo de ir embora não. Você sobre em cima da comieira do
rancho e fica. Porque vem aí um boitatá. E eu vou enfrentar ele pra não te pegar.
Senão vai te queimar tudo.
O meu avô já tava tudo quase mijado e cagado né?
E a casa do meu avô era aqui em cima né. Você sabe que do rio de lá até aqui não
dava tempo. E ele ficou. E não demora que meu avô olhou lá pra um caminho que se
chama caminho do Orvede que ainda não fechou. Viu aquela fogueira e aquela tocha
de fogo que vinha descendo.
Chegou e enfrentou com o Lobisomem. E ele brigou um bocado com ele. O homem já
tinha virado lobisomem aquela hora. O compadre dele. Meu avô disse que ele tremia.
Não ficou um peixe na canoa, foi tudo devorado. Canoa ficou só na pancada do mar.
Aí quando chegou na hora certa o boitatá foi embora pra lá. O lobisomem também já
era homem. E chegou assim pro meu avô e falou assim:
Ó meu compadre, só vou pedir uma coisa ao senhor. O senhor não conta nada pra
sua comadre, que era mulher dele, que eu sou lobisomem.
Meu avô disse: pode deixar, não vou nem contar não.

Mas é aquele negócio, o meu avô tinha a mulher dele também que era minha avó. E
chegou um dia que o meu avô conta pra minha avó. Aí minha avó chega lá com a
mulher do lobisomem e diz: ó você cega de um marido. Teu marido é lobisomem.
A mulher do lobisomem falou: que isso!
É, o meu esposo falou.
Aí contou tudo o que aconteceu.
E ela disse que isso!
É, você marca o dia de sexta-feira.
Ah, então tá bom.
Quando chegou o dia de sexta-feira ela nem dormiu essa noite. Quando ela viu saiu o
marido baixinho assim da cama, sumiu.
Ah, é lobisomem mesmo!
Ela ficou acordada, não dormiu mais né. Tava seguindo o marido. Aí, veja só que
coisa, o marido veio. Ela ficou quieta, fez que estava dormindo.
Quando chegou no outro dia ela falou: marido, deita aqui no meu colo. Aí o marido
dela deitou no colo. Ela começou a alisar o marido né. E não demora de repente fazer
cócegas no marido.
E o lobisomem gosta muito de comer roupa vermelha. Você não pode deixar essa
roupa vermelha no varal de primeiro. Quando você veio a roupa ficava tudo trançaiado.
O lobisomem não pode ver roupa vermelha.
E aí, de repente, ela de tanto fazer cócegas nele. Ela achou junto do dente dele um
pedaço de pano vermelho.
Ela falou assim: ué, o que que é isso que tá aí na tua boca? Pedaço de pano
vermelho. Você é um lobisomem.
Ele foi, olhou pra ela e disse: ah, ingrata! Você descobriu meu segredo. Na mesma
hora ele morreu no colo dela.
Minha avó falava que ela tinha um sentimento muito grande no coração dela. O
compadre dele morreu por causa dela né. Ele morreu no colo dela.
Será que existiu um tal de lobisomem?
Será que existia boitatá?
Não sei...eu não posso falar nada pra você porque não sei.

Mãe do ouro:
De sete em sete anos ela muda. Meu pai disse que numa noite de minguante não tem
lua, não tem nada né. Só as estrelas mesmo. Tudo bem claro. Ele disse que querer
dormir é pouco de noite.
Ele disse que tava assim saindo, que ele saiu. Ela saiu daquele bico de morro ali.
Chama bico do morro do Itu. Direto ao Frade. Mas disse que se jogasse uma agulha
de costura no terreiro você achava. A iluminação que ela levava.
Mas disse que clareou tudo. Aí chamou minha mãe também. Minha mãe quase que
desmaiou. Então ele começou a marcar aquilo na cabeça né.
Quando bateu 7 anos ela veio de lá pra cá outra vez. Mudava a mãe do ouro né.
Dizem que é mãe do ouro. Contava isso pra nós.

