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RESUMO
Este trabalho aborda o processo de criação e implementação da Reserva Extrativista
Marinha Mocapajuba, localizada em São Caetano de Odivelas, município pesqueiro do
Salgado paraense. Objetiva entender a institucionalização dessa Unidade de Conservação
como parte de um processo social que envolve luta territorial e disputa pela apropriação
dos espaços e uso dos recursos naturais. Busca também, refletir sob que alcances a criação
da reserva pode ser avaliada como resultante de um processo de engajamento e
envolvimento das populações pesqueiras daquela região. Metodologicamente optou-se
pelo enfoque etnográfico articulado com o método de análise situacional, privilegiando
assim o registro de situações, comportamentos e conflitos em torno do processo de
constituição da Resex-Mar. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
representantes locais, defensores e opositores da reserva e empregado 43 questionários
junto aos moradores de São João de Ramos, comunidade abrangida pela UC. Os dados
coletados informam que a composição de Mocapajuba dividiu-se em dois momentos,
primeiro dirigido por um grupo de mulheres pescadoras que pleiteavam por
reconhecimento de suas atividades de pesca e proteção ambiental. E o segundo, orientado
pela Colônia de Pescadores Z-4 do município. Os trâmites pela criação da reserva têm
origem na década de 1997, no entanto, só recebeu o decreto presidencial no final do ano
de 2014, a institucionalização da unidade ocorreu de forma desarticulada e distanciada
das populações tradicionais locais, fator que reflete o baixo reconhecimento da reserva
entre seus usuários e acirra conflitos. Além disso, compromete a capacidade de manejo
dos recursos pesqueiros da região.

Palavras-chave: Reserva Extrativista Marinha. Territorialidade. Conflito.

ABSTRACT

This paper discusses the creating and implementing processes of the Extractive Marine
Reserve Mocapajuba, located in São Caetano de Odivelas, fishing city of Salgado
Paraense. It aims to understand the institutionalization of this conservation unit as part of
a social process that involves territorial fight and struggle for the appropriation of spaces
and use of natural resources. Furthermore, it reflects on how the engagement and
involvement of these fishing populations contributed to the creation of the reserve.
Methodologically I chose the ethnographic approach linked with the situation analysis
method, thus favoring the recording situations, behaviors and conflicts around the
constitution process Resex-Mar. We then conducted Semi-structured interviews with
local representatives, advocates and opponents of the reserve and we applied 43
questionnaires with residents of São João de Ramos, community covered by the UC. The
collected data reports that Mocapajuba composition was divided into two phases, the first
headed by a group of fisherwomen that were claiming for their rights in their fishing
activities and environmental protection. The second one was guided by the Colonia de
Pescadores Z-4 of the city. The formalities for the reserve's creation arise from the decade
of 1997, however, it only received the presidential decree at the end of 2014, the
institutionalization of the unit occurred in a disjointed and detached form of traditional
local populations, a factor which reflects the low recognition of the reserve among its
users and incites conflicts. In addition, it compromises the management capacity of
fisheries resources in the

Keywords: Marine Extractive Reserve. Territoriality. Conflict.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho discorre sobre o processo de criação e implementação da Reserva
Extrativista Marinha (Resex-Mar) Mocapajuba, localizada em São Caetano de Odivelas,
município pesqueiro pertencente a microrregião do Salgado no Nordeste paraense.
Trago como mote de discussão situações de tensões e conflitos relacionados à
constituição desta Unidade de Conservação. Os embates destacados envolvem diferentes
grupos com distintos processos de apropriação e uso dos recursos naturais daquela região. A
partir de uma abordagem etnográfica descrevo as principais características em torno da
composição dessa reserva e coloco em evidência nuances de conflitos socioambientais a partir
do seu processo de consolidação. Nesse sentido, são destacadas algumas considerações sobre a
questão da proteção ambiental e a configuração de Unidades de Conservação (UC) com
predominância de populações humanas, ressaltando a composição de Reservas Extrativistas
Marinhas no Pará.
A composição de Unidades de Conservação com o predomínio de populações
tradicionais1 pode ser considerada como um grande avanço nas políticas ambientais. Até
meados da década de 1970 a preocupação com o chamado “mundo natural” era tratada pelo
governo nacional a partir do estabelecimento de modelos de conservação importados de países
da Europa e América do Norte. No bojo desses modelos havia a ideia de que a natureza para
ser protegida deveria ser intocável, separada da convivência humana.
De acordo com Diegues (2000) o modelo dominante de conservação previa dois
princípios fundamentais: a) a natureza para ser conservada deveria estar separada das
sociedades humanas; e b) a noção de mundo selvagem (wilderness) que estabelece que a
natureza selvagem só pode ser protegida apenas quando separada do convívio humano.
Essa visão ficou conhecida como preservacionista. Em contraposição a essa abordagem
em meados da década de 1980 começou a surgir no Brasil outros enfoques para a conservação
da natureza. A principal mudança nesse sentido estava assentada na necessidade de incorporar
os conhecimentos e as formas de manejo de populações tradicionais, as quais não poderiam ser
expulsas de seus territórios tradicionalmente ocupados. Tal ponto de vista era compartilhado

1

Não é objetivo deste trabalho discutir ou revisar o conceito de população tradicional, o termo é inserido aqui para
designar grupos sociais que sustentam modos de vida completamente integrados com a natureza, buscando
permanecer ou mesmo recuperar seus territórios ancestrais. Dentre os grupos que se caracterizam como tal, destaco
os pescadores artesanais do município de São Caetano de Odivelas/PA que ora menciono no trabalho como
população tradicional ou população local sem nenhuma distinção.
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por organizações sociais nacionais como o Conselho Nacional dos Seringueiros, o Movimento
dos atingidos por Barragens, os Movimentos indígenas, o Movimento de Pescadores
Artesanais, entre outros.
Esses movimentos, apoiados na ecologia dos movimentos sociais2, defendiam a
necessidade de se repensar o papel das áreas protegidas, esses espaços não poderiam ser
pensados apenas como locais de preservação dos recursos naturais, mas precisavam ser vistos
também como sistemas de proteção de modos de vida. Essa articulação entre o social e o
ambiental
Começou a influenciar uma nova forma de ver a conservação, propondo
a participação das comunidades tradicionais no planejamento e gestão
das atividades de conservação e possibilitando, por exemplo a inclusão
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, a expansão das reservas extrativistas, etc
(DIEGUES, 2000, p. 21).

No Brasil a ideia de participação de populações tradicionais em sistemas de conservação
ambiental foi amplamente difundida pela luta de seringueiros da Amazônia. Segundo Almeida
(2004) a organização desses camponeses da floresta em meados da década de 1980, articulava
reinvindicações agrárias com questões ambientais de interesse geral, resultando daí as primeiras
Reservas extrativistas (RESEX).
Pode-se afirmar que a RESEX, proposta pelos seringueiros amazônicos como modelo
de conservação, representou um marco e até mesmo um avanço para o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, pois rompeu com a ideia de intocabilidade da natureza, prevendo a
combinação entre preservação da biodiversidade com a participação de comunidades humanas
que historicamente a integram (DIEGUES, 1996; CUNHA; 2008).
Segundo Allegretti (1994, p. 20) reserva extrativista pode ser definida como “área de
conservação e de produção, uma vez que a exploração dos recursos naturais depende de plano
adequado de manejo”. Assim, representa uma singularidade em relação às demais unidades de
conservação, à medida que consegue congregar conservação e exploração, até então vistos
como dois conceitos dissociados.
A reserva extrativista é uma figura jurídica sui generis de conservação ambiental
combinada com exploração econômica, destinada especialmente às populações
tradicionais e por elas gerida. Ela distingue-se da concepção tradicional de unidade de
2

Ecologia social ou ecologia dos movimentos sociais consiste em um modelo de conservação opositor aos parques
nacionais e outras áreas protegidas de uso indireto, por constatar que essas unidades de conservação são inviáveis
e injustas, tanto socialmente quanto politicamente, sobretudo pelo fato de expulsar comunidades que vivem nas
áreas de florestas há gerações. Sobre o assunto ver: “Os Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil”,
Diegues et al 2000.
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conservação de espécies vegetais e animais, porque prevê a exploração autosustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis pelas populações
tradicionais, ou seja, garante a presença humana respeitando seus direitos,
organização e cultura (BENATTI, 2001, p. 297).

As RESEXs foram institucionalizadas inicialmente como Projeto de Assentamento
Extrativista, conforme previa a Portaria de nº 627, de 30 de julho de 1987, do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Dois anos depois foram inseridas entre os
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, por meio da Lei nº 7.804/ 89, sendo sua
criação e implementação regulamentadas pelo Decreto de nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990
(BENATTI, 2001; SANTILLI, 2005).
Hoje as reservas extrativistas estão enquadradas nas unidades de conservação de uso
sustentável, e regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelecendo critérios e normas para a
criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Para Santilli (2005) o estabelecimento desse instrumento Jurídico foi permeado pela
síntese socioambiental, privilegiando uma articulação entre biodiversidade e sociodiversidade.
Entre os objetivos do Snuc estão não apenas a conservação da biodiversidade, como
também a conservação da sociodiversidade, dentro de um contexto que privilegia a
interação do homem com a natureza, e as interfaces entre diversidade biológica e
cultural (SANTILLI, 2005, p. 124).

No Art. 18 do SNUC estão delineadas as bases constitutivas das reservas extrativistas,
assim como seus principais objetivos.
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 (BRASIL, 2000 Art. 18. Grifo meu).

A criação dessas Unidades de Conservação apesar de ser feita por ato do poder público,
depende fundamentalmente da iniciativa das populações extrativistas beneficiárias. E embora
sendo de domínio público, é concedido direito de uso às populações extrativistas tradicionais
(BENATTI, 2001).
Apesar do SNUC não citar, sabe-se que existe atualmente duas espécies de RESEXs, as
florestais e as marinhas, é sobre esta última que este trabalho versa.
A criação de Reservas Extrativistas Marinhas (Resex-Mar) no Brasil é um fenômeno
recente, segundo Cunha (2008) a demanda por este tipo de Unidade de Conservação teve marco
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inicial no ano de 1997, muito por influência da Resex-Mar de Pirajubaé, criada em 1992 no
Estado de Santa Catarina, a primeira reserva no país instituída em ambiente marinho.
As Resex-Mar podem ser definidas como áreas protegidas estabelecidas em ambientes
costeiros e/ou marinho com predominância de comunidades humanas que vivem
fundamentalmente da prática da pesca.
A pesca é nesse sentido entendida como uma complexa cadeia produtiva, sustentada na
exploração de ambientes aquáticos por meio de um processo que envolve basicamente três
ações: 1) produzir (peixes, moluscos, crustáceos, mariscos); 2) transformar/beneficiar (lavar,
limpar, salgar, gelar, etc); e 3) distribuir/ trocar/ comercializar (atravessar, intermediar, passar)
(FURTADO, 2004). Atualmente predominam no país três diferentes modalidades de pesca, a
artesanal/ tradicional; a industrial/empresarial e a esportiva.
No bojo dessas atividades pesqueiras se configuram disputas em torno de recursos
naturais considerados como de domínio público. “Apesar de não ter propriedades delimitadas
na água, seja um lago, um rio ou mar, os pescadores tradicionais reivindicam acesso aos peixes
nas áreas históricas de sua pesca” (LITTLE, 2001, p. 110).
De acordo com PNUD (2013 apud RIVERA, 2015), o Estado do Pará é o maior
responsável pela produção da pesca artesanal marinha do país, sendo que a maior parte dessa
produção advém de regiões com Resex-Mar. A partir disso, este trabalho ressalta experiências
de pescadores de São Caetano de Odivelas que se caracterizam como pescadores artesanais,
pois praticam a pesca de pequena escala sendo a maior parte da produção consumida pela
família e a outra parte comercializada e em geral praticada sob o regime de economia familiar
com tripulação composta por conhecidos e parentes mais longínquos (DIEGUES et al, 2000).
Frente a um contexto de esgotamento e disputa pelos recursos pesqueiros tem sido comum a
mobilização de pescadores artesanais em prol da constituição de reserva extrativista marinha
para assim salvaguarda suas atividades de pesca.
Segundo Diegues (2001) antes mesmo da colonização do Brasil, populações indígenas
já praticavam a pesca de subsistência, no entanto até pelo menos a década de 1970, pouco se
sabia sobre as atividades pesqueiras do país.
Destacando a situação da pesca no litoral norte brasileiro, Diegues (2001) lembra que
em meados da década de 1970, empresas de pesca, após a sobre-exploração dos recursos
aquáticos do sul-sudeste transferiram-se para o litoral amazônico, sobretudo entre o Pará e
Maranhão. A transferência de industrias pesqueiras para a Amazônia acabou resultando numa
Expansão da pesca comercial, a partir de Belém e Manaus, quando as geleiras, ou
barcos de transporte carregando gelo e barcos de pesca usando redes malhadeiras
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invadiam os rios e lagos onde anteriormente pescavam os moradores de beira de rio
ou ribeirinhos, causando sérios conflitos (DIEGUES, 2001, p. 153).

No Pará, os conflitos ocasionados por transformações na economia pesqueira tradicional
advindas da expansão da pesca industrial, se tornaram temas frequentes no meio acadêmico,
nesse âmbito se destaca a produção científica do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e da
Universidade Federal do Pará (UFPA). Dentre os estudos que se tornaram referências, pode-se
destacar os trabalhos: “Curralistas e redeiros de Marudá: pescadores do litoral do Pará”
(1980) de Lourdes Furtado; “A pesca sob o capital: a tecnologia a serviço da dominação”
(1985) de Alex Fiuza de Mello; “Os parceiros do mar: natureza e conflito social na pesca da
Amazônia” (1985) de Violeta Loureiro; e “Uma comunidade pesqueira ameaçada” (1988) de
Maria Cristina Maneschy.
Esses trabalhos evidenciam uma série de situações adversas (invasão de áreas de pesca,
degradação dos ambientes aquáticos, diminuição do estoque pesqueiro) vivenciadas por
diferentes comunidades pesqueiras paraenses. Frente a um contexto desfavorável, lideranças
pesqueiras, bem como movimentos sociais da pesca, começaram a se articular no início da
década de 1990, em busca de alternativas que garantissem a um só tempo, a preservação dos
ambientes de pesca, fonte de subsistência, e a qualidade de vida dos pescadores(as) artesanais,
foi assim que se chegou a proposta das reservas pesqueiras/marinhas, como assevera Furtado
(1993)
Há algum tempo, no âmbito de comunidades pesqueiras, do litoral e das águas
interiores, vem se firmando uma corrente a favor da criação de reservas pesqueiras,
configuradas por áreas em que se pratica a pesca para subsistência e/ou
comercialização em ambientes costeiros e principalmente, em águas interiores como
em lagos, rios, igarapés e outros corpos d’água. Essa ideia cresce e se solidifica à
medida em que aumentam as preocupações em tornar esses mananciais protegidos
contra a sobrepesca que frequentemente tem se tornado causas de tensão social e/ou
conflito concretos em áreas ribeirinhas, estuarinas e marítimas no Pará (p. 243).

Em 2001 por meio do Decreto s/n, de 22 de novembro daquele mesmo ano, foi criada a
Reserva Extrativista Marinha de Soure, a primeira reserva do Estado do Pará estabelecida em
ambiente marinho.
Desde então muitas outras reservas extrativistas marinhas (Resex-Mar) vêm sendo
instituídas no Estado. De acordo com dados do ICMBio (2015) o Pará conta com 12 Unidades
de Conservação desse tipo, sendo grande parte delas localizadas no Nordeste paraense, região
rica em ecossistemas estuarinos e manguezais. Nas reservas criadas há o predomínio de
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comunidades que praticam a pesca artesanal, a extração de caranguejos, e também a agricultura
de subsistência.
Como mencionado anteriormente, a demanda no Pará pelas reservas marinhas, remonta
aos anos de 1990, no entanto a criação dessas UCs só teve início de fato na década seguinte,
desde então diversos estudos envolvendo Resex-Mar paraenses têm se mostrado profícuo,
sobretudo no campo da Ciências Sociais. A título de exemplo, destaco o trabalho de conclusão
de curso (TCC) “Reserva Extrativista como alternativa para a sustentabilidade local: o caso
da Resex Marinha Maracanã – Pará” (2008), de Jeyza Lobato dos Santos; a dissertação de
mestrado “Gestão coletiva de bens comuns: regimes de propriedade e conflitos na Reserva
Extrativista Marinha de Maracanã” (2011), de José Eliada Cunha Barbosa. E também as teses
de doutorado: “Estudo Antropológico de uma comunidade na abrangência da Reserva
Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu (Bragança-Pará-Brasil) (2011), de Ariadne da Costa
Peres; e “As novas regras do jogo pelo acesso aos recursos naturais na Reserva Extrativista
Marinha de Tracuateua no Pará” (2014), de José Newton Costa, ambas defendidas pelo
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA.
Além desses, há também alguns trabalhos realizados no âmbito do Núcleo de Altos
Estudos Amazônicos (NAEA), no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Sustentável do Trópico Úmido da UFPA; no Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática
e Pesca (PPGAP/UFPA); Programa de Pós-graduação em Gestão dos Recursos Naturais e
Desenvolvimento Local (PPGEDAM) do Núcleo de Meio Ambiente (NUMA/UFPA) e também
no Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas do Núcleo de Ciências Agrárias
e Desenvolvimento Rural (NCADR/UFPA)3.
Por outro lado, é preciso destacar que as discussões sobre as RESEXs ainda estão muito
limitadas ao ambiente acadêmico. Apesar da significativa expansão das reservas e de toda sua
originalidade no território brasileiro, “essas experiências não são objetos de ampla divulgação
nas cadeias de comunicação nacionais, o que leva a um desconhecimento por parte do grande
público” (TEISSERENC, 2015, p. 1). Em alguns casos, até mesmo os usuários locais dos
recursos desconhecem a natureza das reservas.
O desconhecimento dos usuários das reservas extrativistas revela no mínimo uma
situação de contradição com as diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), à medida que o instrumento recomenda a participação efetiva das populações locais

3

Para detalhes ver: Palheta 2013; Pinheiro 2014
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na criação, implantação e gestão das reservas extrativistas e além disso, prevê a realização de
consultas públicas para esclarecer quais as implicações para a população residente no interior e
no entorno da reserva proposta.
Com base nisto, surgiu meu interesse de pesquisa pela Resex-Mar Mocapajuba, criada
no final do ano de 2014, no município de São Caetano de Odivelas/PA. O ponto de partida da
minha investigação foi a leitura do “Estudo socioambiental referente à proposta de criação de
Reserva Extrativista Marinha no município de São Caetano De Odivelas, Estado do Pará”,
documento publicado pelo ICMBio em abril de 2014, poucos meses antes da presidenta Dilma
Rousseff decretar a criação da referida reserva. O documento do ICMBio instigou minha
curiosidade, sendo eu oriunda da Ciência Política logo me interessei pela questão do
envolvimento sociopolítico dos beneficiários/usuários4 daquela Unidade de Conservação,
queria descobrir quem a demandou, quais suas motivações, objetivos e interesses, quais suas
bases de ação etc.
Se as primeiras RESEXs surgiram de uma demanda originalmente de base, por
reivindicações de seringueiros na Amazônia, e não por imposição governamental como vinha
sendo praticado com a criação de outras Unidades de Conservação que previam a exclusão de
populações humanas, (ALEGRETTI, 1994; BENATTI, 2001; ALMEIDA, 2004), cabe saber se
o que tem-se denominado como virtude original das Reservas Extrativistas ainda subsiste, deste
modo é necessário entender quais são os grupos que hoje estão demandado a RESEX, o que
tem influenciado sua criação e de que forma tem se estabelecido.
Nesse sentido, este trabalho traz como problema de pesquisa a seguinte pergunta: Que
fatores influenciaram o surgimento da Resex-Mar de São Caetano de Odivelas? De que
modo se configuram os conflitos em torno do processo de criação e implementação dessa
Unidade de Conservação? E em que medida seu estabelecimento pode ser avaliado como
resultante do processo de engajamento e envolvimento da população pesqueira local?
O principal objetivo do estudo é descrever e compreender a criação e implementação da
Reserva Extrativista Marinha do município de São Caetano de Odivelas como parte de

4

O termo beneficiário pode ser avaliado como antagônico aos pressupostos do conceito de participação, pois
sugere um sistema de concessão de benefícios e não de conquistas. A designação “beneficiários das reservas
extrativistas” é usualmente empregado para denominar aqueles que residem nos limites da área da unidade de
conservação e utilizam essa extensão territorial como espaço de trabalho e/ou fonte de recursos naturais.
Beneficiário e usuário são muitas vezes empregados como sinônimos, no entanto pressupõem prerrogativas
diferenciadas, os usuários podem viver ou apenas utilizar a área da RESEX a partir de uma concessão fornecida
por seu órgão gestor, há assim diferentes categorias e tipos de usuários que não são necessariamente beneficiários
da reserva.
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processos sociais que envolve duas categorias fundamentais, territorialidade e conflito. O
trabalho busca ainda, refletir sobre o processo de envolvimento e participação dos pescadores
artesanais locais na constituição dessa unidade de conservação.
É necessário levar em conta que a referida Resex-Mar possui pouco mais de um ano de
criação, nesse sentido o número de estudos sobre o estabelecimento dessa unidade de
conservação ainda é muito reduzido. A reserva passa atualmente por fase de implementação,
tendo que lidar com questões referentes a constituição de um Conselho Deliberativo e
implementação de um Plano de Manejo. Tais circunstâncias potencializam a relevância do
objeto de estudo, sobretudo no que se refere a compreensão desses processos pelos quais
passam todas as RESEXs.
Dito isto, este trabalho analisa o processo de criação e implantação da Resex-Mar
Mocapajuba, a partir de uma perspectiva que considera a territorialidade como “o esforço
coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela
específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território” (Little, 2002, p.3).
Nesse sentido, descrevo a territorialidade da pesca como um espaço construído e disputado por
diferentes grupos de pescadores, portanto, um processo que envolve não apenas os limites
físicos de um determinado espaço territorial, mas que abrange concepções e cognições
compartilhadas em comum, experimentados a partir de três segmentos: o lugar de moradia, os
locais de pesca e mais os trajetos entre o local de moradia e o ponto da pesca (FURTADO,
2004). A noção tridimensionada do espaço (terra-mar-céu) compõe essa territorialidade
(CUNHA, 2009).
Os ambientes de pesca, como bem lembra Furtado (2004) são espaços de disputas, desta
forma, o conflito é destacado aqui como algo inerente aos grupos humanos, estando presentes
em diversas instâncias sociais (BARBANTI JR, 2002, FURTADO, 2004; BRITO, 2010). Os
conflitos na pesca são traduzidos neste trabalho como conflitos socioambientais, pois se
caracterizam como disputas entre distintos grupos sociais – diferentes categorias de pescadores
– provenientes de distintas formas de relações que eles mantêm com seu meio natural (LITTLE,
2001). Os conflitos socioambientais estão relacionados a modos diferenciados de apropriação,
uso e significado do território (ACSELRAD, 2004).
As discussões sobre conflitos em torno das Unidades de Conservação têm se divido de
dois modos. Um consiste na discussão do tema a partir de análises de casos que envolvem a
luta de populações tradicionais pela permanência em territórios transformados Unidades de
Proteção Integral, (CREADO, 2006; BRITO, 2010; PACÍFICO, 2014). E a outra trabalha os
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conflitos no âmbito da gestão (gerenciamento dos recursos naturais, gestão dos Conselhos
Deliberativos) das Unidades de Uso Sustentável (SOUZA, 2010; CIRILO, 2013).
Este trabalho etnográfico é, até o momento, um dos pioneiros na região no que se refere
à discussão sobre o processo de constituição de unidades de conservação de uso de comunidades
pesqueiras. A intenção não é esgotar o debate, ou mesmo chegar a uma resposta definitiva e
conclusiva a respeito das Resex-Mar, dos conceitos de conflito e territorialidade, mas sim
refletir sobre essas categorias, pensando na sua originalidade, especificidades, dimensões e
limites.

1.1 Aporte teórico- metodológico
Goldman (2006, p. 167) descreve a Antropologia como “o estudo das experiências
humanas a partir de uma experiência pessoal”, característica que permite ao pesquisador
dialogar com diferentes perspectivas. O método por excelência da antropologia, isto é, a
etnografia desde quando consagrado por Malinowski em 1922 sofreu diversas críticas e
mudanças, de modo que este método tem se renovado de maneira diversa, graças às inovações
daqueles que o praticam.
De acordo com Clifford (1998), até meados do século XIX o antropólogo e o etnógrafo
eram figuras diferentes, a sua união data de um processo recente, isto é, do trabalho de Bronislav
Malinowski “Os argonautas” e de “Andaman islanders” de Radcliffe-Brown. Ambos os
trabalhos inauguraram um tipo específico de autoridade, que Clifford denomina como
autoridade antropólogo-etnográfico.
Guber (2001) considera a obra de Malinowski como a pedra fundacional do método
etnográfico. Tal trabalho nos implicou dentre outras coisas, reconhecer que a presença direta
do investigador em campo é a única fonte confiável de dados, pois somente a partir do “estar
lá” é que o etnógrafo poderia se vincular a um povo. Essa estratégia está relacionada com a
concepção inovadora que Malinowski concebeu ao trabalho de campo etnográfico, a ideia
simples, mas revolucionária, que inspirava seu método consistia em viver com as pessoas que
estavam sendo estudadas e em aprender a participar o máximo possível de suas vidas e
atividades (Eriksen; Nielsen, 2007).
A partir disso, o antropólogo José Guilherme Magnani (2009) define a etnografia como:
Uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em contato com o universo
dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo para
atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível,
numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias com as deles e assim
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tentar sair com um modelo novo de entendimento ou, ao menos, com uma pista nova,
não prevista anteriormente. [...]não é a obsessão pelo acúmulo de detalhes que
caracteriza a etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em algum momento os
fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo
entendimento (MAGNANI, 2009, p. 135-136).

Mauro Almeida (2003) ressalta que nos últimos anos a etnografia tem adquirido grande
importância acadêmica, segundo o autor a etnografia passou por mudanças de caráter. Essas
transformações decorrem, sobretudo, de um processo diversificado de experiências etnográficas
pelo qual passamos ao longo de mais ou menos um século de discussões. Nas últimas décadas
a etnografia passou a ser não apenas uma prática aceitável, mas desejável, sobre a qual se debate
e se pretende afinar concepções (PEIRANO, 2009).
Este trabalho etnográfico se apoia em uma abordagem metodológica que privilegia
situações de conflito como foco da análise antropológica, tal qual propõe os teóricos da ação da
Escola de Manchester. Os proponentes dessa corrente teórica sublinham a importância de
análises que combinem a estrutura e os processos sociais, isto é, a relação entre a forma como
a sociedade se organiza e as ações dos indivíduos que a integram. Nesse sentido, a pergunta
básica da pesquisa antropológica britânica: “como a sociedade se mantém? Passa a ser
substituída para como a sociedade se transforma? ” (FELDMAN-BIANCO, 1987). “Apesar de
ter sido formulada em reação ao funcionalismo estrutural, a emergência desta orientação
processual não significou uma ruptura total com os preceitos teóricos e metodológicos vigentes
na antropologia britânica”, seus fundamentos teóricos se apoiam em parâmetros delimitados
pelas contribuições de Malinowski, principalmente seus preceitos de pesquisa, e também em
Radcliffe-Brown (ibidem, p. 21).
De acordo com Feldman-Bianco (1987) a Escola de Manchester tornou-se um
importante centro de pesquisa, sobretudo a partir do trabalho de Max Gluckman: “Análise de
uma situação social na Zululândia moderna” (1940). O enfoque analítico do autor sobre
situações de mudança social ofereceu os fundamentos conceituais e metodológicos para as
discussões desenvolvidas pelos teóricos pertencentes aquela perspectiva antropológica.
Dentre as principais contribuições teórico-metodológicas da Escola de Manchester, se
destaca o trabalho de Van Velsen (1987), o qual propôs aos estudos antropológicos o método
de análise situacional ou estudo de caso. Tal procedimento, conforme indica o autor,
Se refere à coleta efetuada pelo etnógrafo de um tipo especial de informações
detalhadas, mas também implica o modo específico em que a informação é usada na
análise, sobretudo a tentativa de incorporar o conflito como ‘normal’ em lugar de parte
‘anormal’ do processo social (VAN VELSEN, 1987, p. 345).
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A análise situacional é utilizada como método de apreensão das transformações e
mudanças sociais e privilegia o estudo das normas em conflito. Tal procedimento parte do
pressuposto de que
As normas da sociedade não constituem um todo coerente e consistente. São, ao
contrário, frequentemente vagas e discrepantes. É exatamente este fato que permite
sua manipulação por parte dos membros da sociedade no sentido de favorecer seus
próprios objetivos sem necessariamente prejudicar sua estrutura aparentemente
duradoura de relações sociais (VAN VELSEN, 1987, p. 369).

Van Velsen (1987) sugere que os antropólogos devem registrar situações concretas e
comportamentos de indivíduos específicos, não como casos ilustrativos que são razoavelmente
convenientes para uma generalização, mas sim como parte de um processo social que dá conta
de apreender “indivíduos interligados, através de alianças continuamente em mudança, em
grupos pequenos e muitas vezes efêmeros” (ibidem, p. 361). Nesse tipo de análise não existe
“certos” ou “errados”; apenas pontos de vista diferenciados, que representam diferentes grupos
de interesses, status, personalidade etc. “Como corolário, deve-se documentar o máximo que
for possível sobre o contexto geral – os casos devem ser apresentados situacionalmente – e os
casos devem ser especificados” (ibidem, p. 369).
O estudo dos processos sociais, conforme indica Van Velsen (1987), se constitui em
pesquisa de campo mais intensa em uma unidade menor, onde as disputas se revelam como a
fonte de informações mais frutífera sobre normas conflitantes. Nesse sentido, “torna-se mais
importante obter diferentes avaliações e interpretações sobre disputas, ou outros eventos
específicos, de várias pessoas, do que procurar a avaliação e interpretação correta desses
eventos” (ibidem, p. 369).
Diante disso, este trabalho buscou apoio nos pressupostos assinalados por VanVelsen,
para assim dar conta do processo de criação e implementação da Reserva Extrativista Marinha
Mocapajuba, considerado aqui como uma situação social marcada por incongruências, que os
grupos locais envolvidos procuram manejar de acordo com seus objetivos e interesses a partir
de situações específicas.
A pesquisa se desenvolveu em São Caetano de Odivelas, município pertencente à
mesorregião do Nordeste paraense e microrregião do Salgado, distante à aproximadamente 97
km da capital do Estado (Belém), limitando-se ao norte com o Oceano Atlântico, a Leste pelos
municípios de Curuçá, São João da Ponta e Terra Alta, ao Sul e a Oeste pelo município de
Vigia. A figura 1, adiante ilustra a localização do município.
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Figura 1: Localização do município de São Caetano de Odivelas-PA

Fonte: IBGE, 2015

De acordo com dados do IBGE (2015), a população odivelense é de 17.420 habitantes
e apresenta um território de 743,466 Km² formado por campos, manguezais e floresta
secundária que se encontram distribuídos em 41 comunidades e a sede municipal. Deste total,
apenas 17 comunidades (São João de Ramos, São Miguel, Pereru de Fatima, Aê, Alto Pereru,
Alto Camapu, Camapu-Miri, Boa vista, Espanha, Madeira, Itapepoca, Jutaí, Santa Maria da
Barreta, Monte Alegre, Ponta Bom Jesus, Cachoeira, Pepeua) estão incluídas na área que
compreende a Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba, localizada no município de São
Caetano de Odivelas. A figura 2 traz o mapa da referida reserva.
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Figura 2: Mapa da Resex-Mar Mocapajuba de São Caetano de Odivelas/PA.

Fonte: Suziane Santos, 2016

Em estudos realizados pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio, 2014) as comunidades
incluídas pela área da reserva Mocapajuba foram identificadas como populações costeiras, isto
é, que vive nas proximidades ou mesmo na zona costeira, que depende diretamente do mar e de
suas influências, sendo seu sustento garantido por meio dos estuários, manguezais, rios e
igarapés disponíveis na região.
Minha aproximação inicial com a realidade dessas populações se deu por meio de
revisões bibliográficas prosseguidas de visitas a São Caetano de Odivelas e contato com
lideranças locais, muitas vezes viabilizadas por ações do projeto “Empoderamento, ethos local
e recursos naturais: a cartografia social como estratégia para a elaboração de planos de ação
em RESEX’s marinhas do salgado paraense”5, o qual sou integrante desde o ano de 2014.
5

O projeto está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca (PPGEAP) da UFPA,
sendo coordenado pela profª Voyner Ravena Cañete, orientadora desta dissertação. O objetivo do projeto é utilizar
a metodologia da cartografia social para diagnosticar o quadro de utilização dos recursos naturais, sobretudo os
pesqueiros, das Resex-Mar dos municípios de Curuçá e São Caetano de Odivelas, constituindo assim um plano
participativo de ação às Unidades de Conservação. A intenção é utilizar esse plano para elaboração do Plano de
Manejo, instrumento de gestão que as referidas reservas ainda não possuem. O projeto foi aprovado por meio do
Edital PE-Interdisciplinar n.09/2014 Propesp-UFPA, possuindo atualmente uma equipe de pesquisadores de
diferentes áreas como: Ciências Sociais, Antropologia, Biologia, Engenharia de pesca, Oceanografia e Turismo.
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As discussões apresentadas neste trabalho resultam, portanto, da minha experiência de
trabalho de campo transformada em notas etnográficas. O trabalho de campo se estendeu entre
os meses de março de 2015 e janeiro de 2016, tendo duração entre três e quinze dias cada
viagem. Um longo período de idas e vindas ao município de São Caetano de Odivelas se
desdobrou até que eu fosse aceita entre os pescadores artesanais daquela localidade.
Iniciei a pesquisa primeiramente com líderes da Colônia de pescadores da região que
me foram apresentados em um encontro de lideranças das reservas marinhas em defesa dos
manguezais, ocorrido no mês de fevereiro de 2015 na cidade de Belém. Depois de conhecê-los
nesse encontro, no mês seguinte iniciei a pesquisa de campo em São Caetano de Odivelas.
Assim que cheguei ao local procurei pela Colônia de Pescadores e os representantes que havia
conhecido, me apresentei novamente a eles, falei da minha pesquisa, dos objetivos e pedi para
que me ajudassem a encontrar informantes-chaves.
No início percebi que a minha presença não os interessava, o meu trabalho parecia algo
irrelevante, várias vezes ouvi dizerem: “a reserva já tá criada, agora só tamo esperando o
ICMBIO vir”, como se não houvesse mais o que eu pudesse fazer, o objetivo deles já havia sido
alcançado, e eu em nada poderia contribuir, desta forma não havia motivos para que ficasse
mexendo naquela história, no entanto eu insisti. Consegui convencê-los que era importante
descrever o processo de criação da reserva que eles haviam solicitado e que muito ainda havia
para ser feito, afinal o decreto de criação da unidade não era suficiente para garantir sua
eficiência, agora outra etapa estava por vir, isto é, a implantação da reserva.
A partir disso, os líderes da Colônia de Pescadores me cederam o nome de algumas
pessoas que supostamente poderiam ajudar na minha pesquisa e então com os nomes em mãos
fui me deslocando pelas comunidades de São Caetano de Odivelas a procura de possíveis
interlocutores. Cheguei assim aos “capatazes” que são na verdade lideranças comunitárias
associadas à Colônia de Pescadores. Os capatazes são encarregados de buscar filiados para
instituição e buscar suporte para evitar a inadimplência das mensalidades dos cadastrados na
entidade.
As lideranças locais foram de fundamental importância para concretização deste
trabalho, pois, ao longo de minhas primeiras visitas ao local da pesquisa, foram esses sujeitos
que me forneceram as mais valiosas informações sobre a região, incluindo as comunidades de
moradia e as áreas do entorno.
Mediante isso, percorri cinco comunidades do município, Cachoeira, Itapepoca, Pereru
de Fátima, Aê e Boa Vista, para conhecer qual a percepção da população local acerca da criação

29

da reserva, mas para minha surpresa a maioria dos moradores diziam desconhecer a informação.
Assim, após sete meses de visitas exploratórias nas comunidades referidas, optei por concentrar
minha vivência etnográfica em São João de Ramos, pois lá havia indícios de conflitos por causa
da criação da Resex-Mar.
Inicialmente pensei em cobrir duas comunidades, Cachoeira e Aê. No entanto, ao longo
do trabalho de campo observei que os dados mais relevantes para este estudo seriam obtidos
em São João de Ramos, pois, de acordo com o que me relatavam alguns interlocutores, os
moradores dessa comunidade eram os únicos que estavam “dando problemas” à implantação
da reserva na região.
Os limites e possibilidades oferecidas pelo campo me condicionaram, portanto, a que
observar e a quem observar (GOLDMAN, 2006). O poder condicionante do campo é algo
descrito pelo antropólogo Evans-Pritchard (1978), relembrando sua experiência etnográfica, o
autor aponta que quando estudou os Azande, a bruxaria não era seu tema de interesse, no entanto
os Azande se expressavam e viviam a bruxaria em seu cotidiano e assim Evans-Pritchard teve
que se deixar guiar por eles. Querendo ou não o antropólogo tem que se adaptar às condições
que o campo lhe proporciona, um interminável jogo de cintura e vaivém fazem parte do ofício.
Com isso em mente decidi que tinha que me estabelecer em São João de Ramos, afinal
de contas o campo estava me empurrando para aquele local. Comparando com as cinco
comunidades que eu já havia conhecido em São Caetano de Odivelas, São João de Ramos
parecia ser o local menos favorável para minha estadia, primeiro por ser uma ilha de difícil
acesso e segundo porque eu não conhecia absolutamente ninguém daquela localidade. Ainda
assim decidi ir até a comunidade e verificar se os indícios de conflitos procediam e também
levantar a percepção dos moradores locais sobre o processo de criação e implementação da
Resex-Mar na região, tal intento demandou três meses de pesquisa de campo em São João de
Ramos.
Mas além de pesquisa de campo este trabalho etnográfico se fundamenta em entrevistas
realizadas com diferentes representantes de instituições envolvidas no processo de criação da
Resex-Mar de São Caetano de Odivelas, os entrevistados na pesquisa foram: Gestores da
Associação de Usuários da Reserva Mocapajuba; representantes da Colônia de Pescadores Z4; dirigentes da Associação de Mulheres da Pesca de Cachoeira (AMUPESC); representantes
da Associação de Mulheres da Pesca de Pereru (AMPAP); líderes da Associação Filhos e
Amigos de São João de Ramos (AFASAJO); e além disso, entrevistei 43 moradores da
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comunidade de São João de Ramos. Esses atores, alguns com opiniões divergentes em alguns
aspectos, colaboraram no sentido de dar uma visão ampliada sobre o contexto de estudo.
As entrevistas seguiram um roteiro de perguntas previamente elaboradas, mas sempre
deixando espaço para que os entrevistados contassem suas histórias e experiências a partir do
seu envolvimento com o projeto da reserva extrativista, já que
O etnógrafo deve procurar saber, em cada ocasião, as opiniões e interpretações dos
atores e também as das outras pessoas não com a finalidade de saber qual é a visão
‘certa’ da situação, mas para descobrir alguma correlação entre várias atitudes e,
digamos, o status e papel daqueles que tomam aquelas atitudes (VAN VELSEN, 1987,
p. 367).

A partir dos diferentes relatos consegui delinear o processo inicial de criação da ResexMar Mocapajuba e identifiquei organizações locais (AMPAP, AMUPESC), movimentos
sociais da pesca (MONAPE, MOPEPA) dentre outros envolvidos no movimento pró-Resex.
Após a identificação dos primeiros incentivadores da criação da reserva, entrevistei o quadro
de líderes da Colônia de Pescadores Z-4, pertencente ao município de São Caetano de Odivelas,
pois a entidade é atualmente a principal interessada na implantação dessa Unidade de
Conservação.
Mas, além de contar com as entrevistas, este trabalho fundamenta sua análise em grande
parte na exploração de registros de situações reais e comportamentos específicos retirados de
meu caderno de campo, tal qual sugere Van Velsen (1987).
Para a análise não ficar restrita à visão da gestão atual e anterior da reserva, isto é, para
não me limitar na posição daqueles que de alguma forma exercem ou exerceram algum tipo de
liderança e/ou comando, procurei levantar percepções sobre a Resex-Mar a partir do ponto de
vista de moradores da comunidade de São João de Ramos.
Minha opção por este local, como mencionei anteriormente, está relacionada a um
histórico de conflitos na comunidade. Os conflitos locais são oriundos de uma divisão entre os
moradores, motivados por questões políticas e com o estabelecimento da reserva foram se
redefinindo em “novos” conflitos.
Em São João de Ramos foram aplicados 43 questionários com perguntas sobre a
situação socioeconômica, caracterização das atividades de pesca e sobre a Resex-Mar
estabelecida na região. Meu objetivo ao empregar essa ferramenta não era apresentar valores e
medidas estatísticas sobre a situação aqui analisada. Consistiu na verdade numa estratégia de
pesquisa utilizada para invocar minha aproximação com os mais variados sujeitos locais, além
de capturar dados socioeconômicos importantes que refletiam a realidade local. Com os
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questionários em mãos fui até as casas dos moradores da vila de São João de Ramos e assim
pude conhecê-los, conversar com eles por alguns minutos – as vezes por horas – e desta forma
ver e ouvir diferentes percepções sobre meu objeto de estudo.
Foi utilizado como universo de investigação, o total de unidades habitacionais da
comunidade de São João de Ramos. Esta é composta por 180 casas sendo que, para a amostra,
foram entrevistadas 43 unidades habitacionais. Foi definido como critério para a aplicação dos
questionários6a presença de uma pessoa com mais de 18 anos para responder ao mesmo. A
escolha das unidades habitacionais obedeceu a um critério de aleatoriedade, capaz de garantir
a isenção de escolha do pesquisador sobre os entrevistados, dado que se tratava de um trabalho
quantitativo, que, mesmo sem o caráter probabilístico, permite uma aproximação, do ponto de
vista quantitativo, da perspectiva e percepção dos moradores da comunidade em questão.
Enquanto estudos sobre Reservas extrativistas tem privilegiado apenas o
posicionamento de lideranças e gestores dessas unidades de conservação, este trabalho além de
se estender sobre essas posições traz ainda os pontos de vistas de “pessoas comuns”, isto é,
usuários da reserva que não apresentam status representativo, vínculos institucionais ou poder
de influência, indivíduos que na verdade desconhecem o significado de uma RESEX, mesmo
sendo enredados por ela.

1.2 Estrutura da pesquisa
O trabalho encontra-se estruturado nesta introdução e em mais quatro capítulos, ademais
a conclusão. No segundo capítulo “Reservas Extrativistas: entre rotas e percursos”, sintetizo o
processo histórico de constituição das Reservas Extrativistas, observando sob que contextos foi
pensada, quem as pensou e que formas ganhou ao longo de mais ou menos três décadas (1970
a 2000) de construção. Além disso, procuro destacar que as RESEXs não se restringiram apenas
ao ambiente florestal, mas foram se alargando também para outros biomas brasileiros, como
regiões costeiras e marinhas.
No terceiro capítulo “Reservas Extrativistas Marinhas”, procuro contextualizar o
surgimento das unidades de conservação de uso de populações pesqueiras, isto é, as Resex-Mar,
destaco suas especificidades ambientais e estruturais, procurando demonstrar especificamente
o estabelecimento de reservas marinhas no Estado do Pará.

6

Estes podem ser consultados na seção apêndices.
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No quarto capítulo “Resex-Mar Mocapajuba: entre contextos de tensões e conflitos”,
apresento minhas notas etnográficas sobre o processo de estabelecimento da Resex-Mar de São
Caetano de Odivelas, atentando para os incentivadores e precursores da proposta. Nesse
capítulo demonstro a importância dos movimentos sociais da pesca daquela época, bem como
apresento o protagonismo de uma organização feminina local na composição inicial da reserva.
Já no que podemos considerar como segundo momento de criação dessa unidade, apresento o
papel da Colônia de Pescadores de São Caetano no estabelecimento da Resex-Mar, destacando
a organização da entidade, assim como suas demandas e conflitos internos e externos.
No quinto capítulo “Vila de São João de Ramos sob contexto de implementação de
Mocapajuba”, exponho minha experiência etnográfica na ilha de São João de Ramos,
comunidade pertencente a São Caetano. Nele descrevo os conflitos socioambientais locais sob
o contexto de implementação da Resex. Os conflitos identificados estão relacionados às
disputas pelo território. Neste sentido, trago como mote de discussão a territorialidade na pesca
a partir de uma inter-relação entre água e terra. E, para concluir a discussão, apresento a
percepção dos nativos acerca do processo de criação da reserva marinha no local.
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2. RESERVAS EXTRATIVISTAS: ENTRE ROTAS E PERCURSOS
As Unidades de Conservação e, mais especificamente, as Reservas Extrativistas
(RESEX), se apresentam como uma política governamental que busca articular conservação
ambiental e proteção de modos de vida, mas até que se chegasse a esse desenho final um longo
caminho foi percorrido. O processo de criação e consolidação do que hoje entendemos como
RESEX resulta de uma longa construção que envolve basicamente a luta de um grupo social,
os seringueiros da Amazônia, diante de questões ambientais de interesse geral (CUNHA &
ALMEIDA, 2001; BENATTI, 2001, LOBÃO, 2006).
Tomando como ponto de partida esse cenário socioambiental, busco neste capítulo sintetizar o
processo histórico de constituição das Reservas Extrativistas, observando sob que contextos foi
pensada, quem as pensou e que formas ganhou ao longo de aproximadamente três décadas
(1970 a 2000) de construção.
A discussão proposta está dividida em três seções. Na primeira sinalizo que as RESEXs
emergiram de uma reivindicação originalmente popular, de seringueiros da Amazônia, que não
estavam necessariamente preocupados com a questão da conservação ambiental, mas sim com
a necessidade de regularização fundiária e melhores condições de vida, além da garantia do
acesso aos recursos naturais disponíveis nos territórios dos quais faziam uso a diversas
gerações. Na seção seguinte apresento nuances sociais e ambientais presentes no bojo das
Reservas Extrativistas, destaco como essa unidade de conservação foi ganhando configurações,
onde a floresta em si e os recursos naturais passaram a ter prioridade frente as demandas dos
seringueiros, cabendo a estes adaptarem suas reinvindicações à política de conservação
ambiental em voga na época. E por fim, na última seção do capítulo, ressalto os principais
aspectos legais que regem as RESEXs, sobretudo aqueles relacionados ao ato de criação e
implantação dessa categoria de área protegida, a qual não se restringe apenas ao ambiente
florestal, mas envolve também outros biomas brasileiros, como regiões costeiras e marinhas.

2.1. Um breve histórico das RESEXs
A origem das Reservas Extrativistas é marcada pelo reconhecimento da questão
ambiental. A difusão desse tema surge em meados do século XX como uma preocupação com
os impactos de uma economia pautada na exploração desregrada da natureza, tal qual havia se
desenvolvido ao longo dos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial.
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Muniz (2010) destaca a década de 1950, como um período decisivo na identificação das
questões ambientais, pois foi quando nos países chamados desenvolvidos os problemas
ambientais, causados pelo crescimento econômico e pela industrialização, começaram a dar
sinais de um grave problema. A questão ambiental ganhou notoriedade ainda maior nas décadas
de 1960 e 1970, neste período se desenvolveu intensos debates sociais e ambientais,
primeiramente localizados nos países industrializados do hemisfério Norte e depois no mundo
Ocidental como um todo.
As discussões ocorriam principalmente em torno do questionamento do modelo de
desenvolvimento e sobre a questão dos limites do crescimento. “Neste contexto, o
desenvolvimento, associado ao progresso tecnológico e à acumulação material, passa a ser
associado aos riscos da degradação ambiental” (SCOTTO; MOURA CARVALHO;
GUIMARÃES, 2007, p.20). A poluição dos recursos hídricos, o crescimento populacional e os
desastres nucleares foram os principais problemas ambientais apontados nessa época e já
alertavam para emergência de uma revisão sobre as interações humanas com o meio natural.
De acordo com Brito (2010) a década de 1970 foi fundamentalmente importante para a
questão ambiental ganhar notoriedade global, nesse período “houve efervescências dos
movimentos internacionais, o que gerou a ocorrência de inúmeros eventos, tais como,
convenções, encontros, reuniões, assembleias, debates, congressos e conferências, resultando
em vários programas, acordos e tratados” (BRITO, 2010, p.97).
Dentre os eventos mais importantes, a autora destaca cinco: 1) A Convenção sobre
Conservação e Uso Racional de Zonas Úmidas (1971); 2) O Programa MaB (Man and the
Biosphere), lançado ainda em 1971 pela UNESCO, que consistia em uma cooperação científica
internacional em estudos sobre a interação humana com a natureza, e previa o monitoramento
das alterações sobre a própria espécie humana; 3) O relatório Limits to Growth, traduzido em
Os Limites do Crescimento, publicado em 1972 a pedido do clube de Roma e discorria sobre o
crescimento populacional e utilização dos recursos naturais; 4) O II Congresso Mundial de
Parques Nacionais (1972), que ocorreu nos EUA e debateu questões referentes a quantidade,
delimitação de áreas, representatividade e utilização desses espaços; e 5) a I Conferência da
Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, ocorrido em 1972 na cidade
de Estocolmo na Suíça o evento ficou conhecido como Conferência de Estocolmo.
Do ponto de vista ambiental, a Conferência é considerada como o ocorrido mais
relevante àquela época, a reunião foi promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU)
a pedido do governo da Suécia em decorrência da constatação da poluição no mar Báltico por
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chuva ácida, por pesticidas e por metais pesados, resultado dos processos produtivos industriais
desse país e de países vizinhos. O evento conseguiu reunir mais de 100 países, entre eles o
Brasil, chamando atenção para a dimensão global das questões ambientais, a saída apontava
para negociações entre soberanias nacionais (LOPES, 2004; JACOBI, 2005; BRITO, 2010).
A partir da Conferência de Estocolmo a questão ambiental foi definitivamente inserida
na agenda mundial. Segundo Jacobi (2005) um dos principais resultados dessa reunião foi a
definição de elementos que orientam a humanidade a sair “da escassez à sustentabilidade”
(MOLL 1991 apud JACOBI, 2005, p. 237). Mas apesar de ideais de sustentabilidade, de
preservação e conservação da natureza circularem por âmbitos globais, a Amazônica no Brasil
ainda era vista pelo governo nacional7 como fonte de matéria-prima e espaço propício para o
desenvolvimento de grandes projetos.
Ao longo dos anos setenta do século XX, três grandes projetos foram executados na
região amazônica: Programa de Integração Nacional (PIN); Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND); e o Programa de Polos Agropecuárias e Agrominerais da Amazônia
(POLAMAZÔNIA). Esses projetos combinavam grande utilização de recursos naturais com
altos índices de degradação, tanto ambiental quanto social. Em síntese, esses planos previam a
integração da Amazônica e do Nordeste às outras regiões do Brasil através de obras de
infraestrutura e construção de rodovias, bem como o uso dos potenciais agropecuários,
agroindustriais, florestais e minerais em determinadas partes da Amazônia. O aproveitamento
desses espaços ficou conhecido como polos de desenvolvimento. Estes se estabeleceram por
meio de benefícios fiscais e financeiros. Como consequência de sua implantação surgiram
fazendeiros latifundiários, além de grandes projetos como os da Volkswagen, da Jarí, da Ford8
etc. Além disso, aumentou a quantidade de áreas queimadas e floresta derrubada (BRITO,
2010).

7

A Amazônia a partir, principalmente, da década de 1970, foi exposta como modelo de fornecimento de
commodities, permanecendo ainda hoje nesse tipo de sistema, um exemplo da permanência é a ampliação de usinas
hidrelétricas. Ainda que responsável por uma série de danos socioambientais, as hidrelétricas são expostas como
modelo de crescimento econômico. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2011), 30 projetos
hidrelétricos estão previstos para serem implementados no Brasil até o ano de 2020. Para mais detalhes ver o
trabalho “Reflexões Teóricas Sobre Usinas Hidrelétricas e Desenvolvimento Local” de Daniel Roquetti et al in:
ANPPAS, 2015.
8
A Volkswagen, Jarí e Ford foram algumas das grandes empresas instaladas na Amazônia brasileira no período
da ditadura militar, foram implementadas por meio de incentivos fiscais trazendo pouco ou nenhum retorno ao
país, sobretudo a região amazônica. As empresas tinham como objetivo a especulação imobiliária da terra e a
extração de recursos minerais, florestais e agropecuários. Para mais detalhes ver “O capital e a devastação da
Amazônia” de Fiorelo Picoli, 2006.
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Até então a floresta amazônica era explorada segundo alguns padrões tradicionais, como
a exploração da borracha in natura que garantia a subsistência de inúmeras famílias, mas em
função do desenvolvimento de grandes projetos e também de atividades agropecuárias esse tipo
de extrativismo ficou comprometido, pois o “desenvolvimento” implicava a derrubada e
substituição da floresta por pastagens. Tal situação na região gerou uma forte tensão entre
fazendeiros e posseiros
A política de incentivo à implantação de empresas agropecuárias, iniciada na década
de 70, desencadeou conflitos entre fazendeiros e posseiros em toda a Amazônia, uma
vez que, após a desagregação da economia da borracha, grupos sociais permaneceram
na região dedicando-se a atividades agrícolas de subsistência (ALLEGRETTI, 2002,
p. 191).

A situação descrita pela autora se desenrolou sobretudo no Estado do Acre, onde mesmo
com a permanência da economia da borracha, empresas agropecuárias começaram a ser
financiadas e implementadas. Os conflitos agrários na região decorriam da incompatibilidade
entre dois modos de produzir.
Um que existia previamente e dependia da manutenção da base de recursos naturais
para se reproduzir e outro que, para se implantar, requerida a destruição desta mesma
base de recursos. Os processos sociais que emergiram durante este período estão
relacionados, simultaneamente, à resistência à destruição do modelo anterior, à
contestação do novo, e à busca de soluções que contemplassem as especificidades do
modo de vida dos protagonistas principais, os seringueiros (ALLEGRETTI, 2002, p.
191).

De acordo com Allegretti (1994) a destruição da floresta desencadeada pelo modelo
agropecuário além de apresentar efeitos negativos a âmbito local, isto é, atingir diretamente o
modo de vida dos seringueiros e implicar a estes a busca de novas alternativas de subsistência,
causou também um impacto simbólico de alcance global, maior que todos os outros problemas
ambientais da época.
A antropóloga afirma que as cenas das queimadas transformaram a Amazônia no ícone
de tudo de errado que o homem moderno vinha fazendo ao planeta (ALEGRETTI, 1994). Nos
discursos ambientalistas da época a solução do problema apontava para a adoção de práticas
sustentáveis, a sustentabilidade se apresentou como pré-condição para o desenvolvimento.
À ideia da natureza vista como objeto de, matéria-prima para, ou obstáculo ao
progresso, contrapôs-se o conceito de sustentabilidade, através do qual define-se que
a utilização dos recursos produtivos do planeta seja realizada segundo critérios de
permanência, reprodução e temporalidade. Ou seja, o desenvolvimento deve
incorporar como essenciais variáveis até então consideradas externas e
condicionadoras; deve permitir retornos permanentes não somente hoje, mas também
para as futuras gerações; deve garantir a reposição dos recursos no tempo, de forma a
evitar a esgotabilidade. O novo parâmetro passa a ser definido com o nome de
desenvolvimento sustentável (ALLEGRETTI, 1994, p.18).
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Ainda de acordo com a autora, essa mudança conceitual teve consequências decisivas
para Amazônia, pois a partir de então a natureza passou a ser vista como componente central
do desenvolvimento. A sustentabilidade tornou-se um princípio para a exploração dos recursos
naturais.
O reconhecimento da questão ambiental e, mais especificamente, a concepção de
sustentabilidade somados aos efeitos das queimadas da floresta, os conflitos agrários e
sobretudo a organização sindical dos seringueiros da Amazônia, deram origem a um projeto
político no Brasil denominado de Reservas Extrativistas (ALLEGRETTI, 1994). Antes de
adentrar de fato no que consistia a reserva, descrevo sumariamente algumas características da
organização dos seringueiros, pois a proposta política mencionada resultou da ação desse grupo.
A organização dos seringueiros do Acre teve início com a queda da economia da
borracha e, consequentemente, desagregação da empresa seringalista. A dissolução desse
sistema incentivou o surgimento do seringueiro autônomo; isto é, aquele que explorava e
comercializava a borracha por sua própria conta e complementava sua subsistência com
atividades agrícolas e criação de animais domésticos (ALLEGRETTI, 1994). Contudo, essa
fase de autonomia dos seringueiros não durou muito tempo, transcorreu apenas entre os anos
de 1965 a 1970. Como argumenta Allegretti (2002)
Durou pouco tempo, uma vez que, a partir de 1970, com a venda dos seringais para
os fazendeiros, muitos seringueiros foram obrigados a deixar suas colocações e migrar
para as cidades. Realizaram, dessa forma, ainda que por um curto período de tempo,
o projeto antigo de viver por conta própria na floresta e ser dono de sua colocação,
alimentado desde a Revolução Acreana e da Segunda Guerra. Mais importante,
porém, esse momento deixou claro, para os próprios seringueiros, possivelmente pela
primeira vez na história, que eles podiam viver sem patrão (p. 206).

Com a venda dos seringais para fazendeiros oriundos do Sul do Brasil muitos
seringueiros foram perdendo autonomia sobre seus territórios e muitas vezes expulsos e
obrigados a migrar para outras localidades, entretanto nem todos se conformaram com essa
condição. Ainda no ano de 1973 deram início a um tipo de ação de contestação que ficou
conhecida como empates. Os denominados empates consistiam em “uma tática espontânea de
defesa da floresta contra as derrubadas, através da qual os seringueiros se reúnem, com suas
famílias, e impedem, pela ação direta, a derrubada de árvores planejada por algum fazendeiro”
(ALLEGRETTI, 1994, p. 22).
Por volta de 1975 os seringueiros começaram a atuar de forma mais legal, isto é, em
sindicatos. A partir do estabelecimento dos Sindicatos de trabalhadores rurais, os camponeses
da floresta por meio do Estatuto da terra foram legalmente reconhecidos como posseiros. Essa
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condição previa, em caso de conflito agrário, uma indenização monetária ou uma parcela de
terra. Contudo, as concessões não garantiam aos seringueiros a autonomia desejada, eles
continuavam sendo expulsos dos seus territórios.
De acordo com Allegretti (1994) os empates e as subsequentes negociações deram
origem aos projetos de colonização nos anos de 1980 a 1985, a medida consistia basicamente
na criação, pelo poder público, de áreas para o assentamento dos seringueiros e pequenos
agricultores advindos do Sul do país, a partir de lotes de até 100 ha por família. “O objetivo da
colonização era a transformação de seringueiros em produtores agrícolas, tarefa raramente
viável em função da ausência de crédito, estradas, assistência técnica e tradição” (ibidem, p.
23). Mas, o que ocorreu na verdade foi que dada as dificuldades para a produção agrícola,
muitos colonos tiveram que aprender com os seringueiros como utilizar os recursos da floresta.
Essa sequência de acontecimentos, conforme aponta a antropóloga Mary Allegretti
(1994), já indicavam as reivindicações dos seringueiros pela permanência na floresta,
reconhecimento dos direitos de posse e melhores condições de vida. O que faltava ainda incluir
ao corpo das demandas era a definição de uma “modalidade de uso e a forma de gestão que
mais se adequassem à tradição e especificidade” do seu modo de vida. (ibidem, p. 24). Essa
adequação só veio aparecer em 1985 com a proposta das Reserva Extrativistas.

2.2. Bases históricas de construção das Reserva Extrativistas
A palavra “reserva” foi divulgada publicamente pela primeira vez por Chico Mendes no
I Encontro Nacional de Seringueiros em Brasília em 1985. A expressão ainda não tinha um
sentido exato, só indicava que as terras dos seringueiros deveriam ter a mesma proteção que os
territórios indígenas (CUNHA & ALMEIDA, 2001). No entanto, antes de ser apresentada em
Brasília, a ideia de criação de uma reserva para os seringueiros já circulava nas reuniões
preparatórias do Encontro.
Uma das principais reuniões preparatórias ocorreu em Ariquemes, Rondônia, nos dias
31 de agosto e 1º de setembro de 1985. O evento se desenvolveu em torno das propostas de dois
segmentos sociais, a dos seringueiros ainda produtores e a dos Soldados da Borracha, que já
não produziam mais devido à avançada idade (ALLEGRETTI, 2002). Dentre os temas tratados
na reunião, seis receberam merecido destaque: I) confronto entre seringueiros e índios; II)
propostas para os Soldados da borracha; III) a crise do extrativismo; IV) desmatamento e
conflitos com fazendeiros e colonos; V) áreas reservadas para índios e seringueiros; e VI) o

39

papel do extrativismo na proteção da Amazônia. O debate desses temas em Ariquemes pode
ser caracterizado como a origem histórica da reserva (ALLEGRETTI, 2002; LOBÃO, 2006)),
como demonstrado na passagem a seguir.
Os seringueiros reunidos em Ariquemes usaram a referência do projeto de proteção
indígena para reivindicar reservas extrativistas, ou seja, “áreas também reservadas e
demarcadas para o extrativismo”. Entretanto, foi um professor visitante da
Universidade de Rondônia presente à reunião, Carlos Corrêa Teixeira, quem sugeriu
a ponte entre o extrativismo e a proteção da floresta, centrado na questão da terra
(LOBÃO, 2006, p. 35).

Até então a reserva consistia na ideia de que as terras dos seringueiros deveriam gozar
da mesma proteção que as reservas indígenas, foi assim que a proposta foi apresentada em
Brasília no 1º Encontro Nacional dos Seringueiros (ENS).
A organização do ENS foi uma articulação da antropóloga Mary Allegretti a pedido do
seringueiro e líder sindicalista Chico Mendes. O Encontro conseguiu reunir um total de 130
seringueiros advindos dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Além dos seringueiros o
ENS também contou com a participação de Cristovam Buarque, reitor e professor da
Universidade de Brasília; Aloisio Pimenta, ministro da cultura; Arthur Virgílio Neto, deputado
do PMDB do Amazonas; Mário Maia, senador do PMDB do Acre; José Francisco da Silva,
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG); Roberto
Santos, historiador e juiz do trabalho do Pará, e pesquisadores interessados na questão
(ALLEGRETTI, 2002; LOBÃO, 2006).
De acordo com a antropóloga que organizou o Encontro, o evento se desenvolveu em
cima de cinco temas: I) Direitos Históricos dos Soldados da Borracha; II) Os Seringueiros e o
Desenvolvimento da Amazônia; III) Os Seringueiros e a Reforma Agrária; IV) Política para a
Borracha; e V) Cultura, Educação e Saúde nos Seringais.
Segundo Allegretti (2002) as discussões dos temas iniciavam com depoimentos dos
seringueiros e depois com apresentações técnicas dos outros participantes. Para os seringueiros
“o ENS foi uma oportunidade única para sair do ‘obscurantismo de mais de mais de cem anos
de trabalho na floresta’ ao falar para autoridades que consideravam responsáveis pelo
esquecimento” (Lobão, 2006, p. 35).
Baseado nos estudos de Allegretti (2002), Lobão (2006) destaca o protagonismo dos
seringueiros no ENS, a título de exemplo o autor destaca o modo como esses camponeses rurais
discutiram o tema “Os Seringueiros e o Desenvolvimento da Amazônia”. A discussão teve
início com os depoimentos dos seringueiros sobre os impactos do asfaltamento da BR 364 que
ligava Rondônia e o Acre com o sul do Brasil, o grupo denunciava os polêmicos compromissos
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contratuais assinados pelo Governo Brasileiro com o Banco Mundial e com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, que envolviam não apenas as obras de asfaltamento, mas
o planejamento e implantação de várias medidas mitigatórias para Rondônia e o Acre.
Como resultado das discussões promovidas no Encontro, os seringueiros conseguiram
elaborar um documento final apresentando um conceito de desenvolvimento diferente daquele
defendido pelos desenvolvimentistas ou pela visão protecionista do meio ambiente. Para os
seringueiros a natureza não se apresentava nem como um obstáculo que deveria ser ultrapassado
para o progresso, tal qual promulgava o pensamento desenvolvimentista e muito menos
intocável como viam os protecionistas. Nesse documento os seringueiros esboçaram uma ideia
de desenvolvimento que associava justiça social, bem-estar e progresso tecnológico com a
preservação das florestas e dos recursos da natureza (ALLEGRETTI, 2002; LOBÃO, 2006).
Nesse sentido, estabeleceu-se que a primeira coisa que vinha a ser respeitada era o
direito dos seringueiros, ademais acertou-se que “o saber local devia ser a base de todo
desenvolvimento tecnológico. A cultura e a tradição não podiam ser subsumidas em novas
técnicas” (Lobão, 2006, p. 37). Ainda de acordo com Lobão (2006) essas deliberações
marcaram os seringueiros como sujeitos habilitados a participar e formular as políticas públicas
mais adequadas para sua classe. As propostas do movimento eram pensadas a partir de
elementos concretos ao grupo, como a floresta, borracha, recursos da natureza, colocação, ou
seja, conceitos pensados e experimentados por eles mesmos.
Nesse contexto, a questão que o autor nos chama atenção é que até então o termo “Meio
Ambiente” ainda não havia encontrado espaço nas ações dos seringueiros, viria apenas em um
momento posterior como uma medida adotada estrategicamente. Ainda nesta linha de
argumentação Allegretti (2002) assevera que
O documento final do Encontro não tem um item específico sobre meio ambiente.
Esta palavra não existia no nosso vocabulário. As questões que mobilizavam os
seringueiros eram eminentemente sociais, políticas e econômicas. A floresta era o
meio de vida daquelas pessoas e não uma categoria abstrata que pudesse representar
interesses mais amplos do que os que eles estavam acostumados a defender no dia a
dia (p. 450).

A conexão do movimento dos seringueiros com o Meio Ambiente, surgiu após o ENS
em debates sobre a figura jurídica e institucional que a Reserva Extrativista deveria adquirir.
A natureza e a forma legal das RESEXs foram adquiridas ao longo de 1986, sobretudo
a partir da realização de uma reunião no município de Brasiléia, no Estado do Acre. Conforme
indica Cunha e Almeida (2001) a zona rural de Brasiléia exibia uma paisagem de castanheiras
sobreviventes em um ambiente devastado. Nessa reunião estavam incluídos membros do
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Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) e um pequeno grupo de assessores que discutiam o
estatuto legal das Reservas Extrativistas e a questão da produção da borracha na Amazônia,
dentre outras coisas.
Sobre a definição de um desenho jurídico para as Reservas Extrativistas, Lobão (2006,
p. 39), ressalta que:
Comparou-se a proposta da Resex com Área de Proteção Ambiental – APA –única
unidade de conservação que permitia a presença humana em seu interior, mas não
tratava de terras públicas. Pensou-se na modalidade Floresta Nacional – Flona –, mas
esta era uma unidade voltada para a extração de madeira e para uso por empresas
privadas, mediante licitações. [...] a APA resolvia a questão do ponto de vista
ambiental e a Flona a exploração econômica, mas nenhuma das duas atendia à
proposta dos extrativistas como um todo.

Nesse momento discutia-se também que as reservas deveriam ser criadas nas áreas de
conflito, nos locais onde os conflitos eram mais evidentes, pois elas atuariam como uma forma
de administração de conflitos. Após os debates, o Conselho Nacional dos Seringueiros optou
pelo sistema de “propriedade da União” e “usufruto (coletivo) exclusivo da terra” para os
extrativistas por tempo indeterminado (CUNHA & ALMEIDA, 2001; ALLEGRETTI, 2002).
Estava definido o arcabouço geral da proposta das Reservas Extrativistas como formuladas pelo
movimento social que as concebeu: os seringueiros do Acre.
A definição desse sistema para as reservas pode ser considerada como uma das ações
mais importantes do movimento dos seringueiros, pois “permitiu não somente que fosse tomada
uma decisão definitiva e que nunca mais foi alterada, como se conseguiu estabelecer as bases
do modelo jurídico que deu origem ao Decreto que instituiu as Reservas Extrativistas em 1990”
(ALLEGRETTI, 2002, p. 541).

Estabelecido o arcabouço geral das reservas, o Conselho iniciou as discussões em torno
da questão econômica. “Até então, todas as lideranças sindicais dos seringueiros, inclusive
Chico Mendes, estavam convencidas de que a produção da borracha amazônica tinha uma
importância fundamental para a economia nacional” (CUNHA & ALMEIDA, 2001, p. 189).
No entanto, como demonstrara um dos assessores presentes na reunião, a produção da borracha
tradicionalmente desenvolvida por eles, já não era mais viável para a economia do país.
A notícia produziu um profundo silêncio na reunião, que só teve término no momento
em que “um dos líderes presentes, exatamente aquele que defendera a solução coletivista para
as Reservas, e que havia perguntado antes o que era ‘ecologia’, quebrou o silêncio dizendo que
se não queriam a borracha, pelo menos havia quem quisesse a ecologia. E isso eles sabiam
fazer” (CUNHA & ALMEIDA, 2001, p. 191).
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A intenção do movimento dos seringueiros era proteger a floresta por meio da produção
da borracha, unindo a ideia de desenvolvimento e de meio ambiente (ALLEGRETTI, 2002),
mas desde quando a atividade produtiva da borracha passara a ser considerada inviável para
economia nacional o grupo se viu obrigado a articular outra forma de proteção à floresta. O
modo encontrado foi a associação do movimento com a questão ambiental.
Mas, antes de adentrar na natureza dessa aliança, cabe observa que até 1987 não havia
nenhum aparato legal que cobrisse a proposta dos seringueiros, foi então assim que a RESEX
foi incorporada ao Programa Nacional de Reforma Agrária pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e inserida dentro de um programa agrário, o PAE
(Projeto de Assentamento Extrativista).
Instituído por meio da portaria nº 627, de julho de 1987, o PAE correspondia “em tudo,
ao modelo proposto pelos seringueiros. Com base nesse dispositivo legal foram criados, até
dezembro de 1989, dez PAEs em vários estados amazônicos” (ALLEGRETTI, 1994, p. 28).
Até então, poucas pessoas conseguiam imaginar o estabelecimento das reservas como áreas de
conservação, a questão ainda se apresentava como uma demanda agrária e sindical (CUNHA
& ALMEIDA, 2001).
A associação da proposta dos seringueiros com a questão ambiental, que há pouco referi,
surgiu a partir de três entraves no âmbito do PAE: o projeto estava disposto em uma base
relativamente fraca, isto é, uma portaria interna ao INCRA, suscetível a vontade de um novo
presidente do órgão; a falta de prioridade política a reforma agrária no governo Sarney; e as
dificuldades do INCRA em realizar desapropriações. Dada as dificuldades do PAE e o impacto
internacional do assassinato do seringalista e líder sindical, Chico Mendes, as reservas
extrativistas foram incorporadas à Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) em 1989
(ALLEGRETTI, 1994).
Cunha e Almeida (2001) destacam a incorporação das reservas extrativistas à PNMA
como uma estratégia política. Diante da vitória presidencial de Fernando Collor sobre Luís
Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos trabalhadores (PT), era previsto que a base
política de direita do recém-eleito implicaria algumas mudanças no rumo das políticas públicas,
e os projetos de reforma agrária provavelmente ficariam sem execução.
A alternativa vista era estabelecer as reservas extrativistas como áreas de conservação,
pois deste modo o procedimento de desapropriação não ficaria condicionado à política de
reforma agrária e nem às possíveis dificuldades do INCRA. Em razão da necessidade de
“transformação de um obstáculo em uma oportunidade”, o movimento dos seringueiros
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estrategicamente optou que as reservas ficariam ao encargo do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e que os espaços pretendidos seriam
definidos como áreas de conservação da natureza (CUNHA & ALMEIDA, 2001;
ALLEGRETTI, 2002; LOBÃO, 2006).
Assim, já no âmbito do Ibama, em 23 de janeiro de1990 foi decretada a Reserva
Extrativista do Alto Juruá.
Era a primeira unidade de conservação desse tipo, um território de meio milhão de
hectares que passaria do controle de patrões para condição jurídica de terra da União
destinada ao usufruto exclusivo de moradores, por meio de contrato de concessão, e
cuja administração poderia ser por lei realizada pelos convênios entre governo e as
associações representativas locais (CUNHA e ALMEIDA, 2001, p. 188).

Logo após a essa conquista dos seringueiros do Alto Juruá, outros três projetos
referentes à criação da RESEX Chico Mendes no Acre, RESEX do Rio Cajari no Amapá; e
RESEX Rio Ouro Preto em Rondônia, foram encaminhados ao Ibama em regime de urgência,
conseguindo aprovação em março de 1990, pouco antes do final do mandato de José Sarney e
após uma longa sabatina com militares (CUNHA & ALMEIDA, 2001). A partir do
estabelecimento dessas RESEXs na Amazônia, os moradores que tradicionalmente ali viviam,
isto é, os seringueiros, passaram a ser os responsáveis por uma área considerável de floresta
(LOBÃO, 2006).
Para Cunha e Almeida (2001), Allegretti (2002) e Lobão (2006) as Reservas
Extrativistas resultam de um processo de combinação de conservação ambiental com reforma
agrária. A conservação da natureza era prerrogativa dos movimentos ambientalistas já a reforma
agrária era a principal reivindicação dos seringueiros. Nesse sentido, pode-se afirmar que
A aliança conservacionista foi assim uma estratégia, e criar as Reservas Extrativistas
como unidades de conservação foi uma escolha tática. Porém, dizer que a aliança
conservacionista foi uma estratégia não quer dizer que ela foi uma mentira, quer em
substância, quer em projeto. Quanto ao projeto, ele ainda está sendo traduzido para o
plano local. Quanto a substância, os seringueiros de fato estavam protegendo a
biodiversidade (CUNHA & ALMEIDA 2001, p. 189).

Ao longo dos anos que seguiram a década de noventa, as RESEXs foram se expandindo
na Amazônia e também em outros biomas brasileiros. Somando-se às quatro já criadas em 1990
(Alto Juruá, Chico Mendes, Rio Cajari, Rio Ouro Preto), o governo brasileiro decretou em1992
as: RESEX do Ciriaco, Resex Mata Grande, RESEX Quilombo do Flexal (MA); RESEX do
Extremo Norte do Estado do Tocantins (TO) e RESEX Marinha do Pirajubaé (SC). Esta última
sinalizou a extensão das reservas para regiões costeiras e marinhas, foi a primeira estabelecida
fora do ambiente florestal (LOBÃO, 2006; CUNHA, 2008).
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2.3. Configurações legais
O arcabouço jurídico e a criação institucional das reservas extrativistas coincidiram com
a realização da Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(ECO 92). Iluminando essa questão, vale citar Santilli que assevera:
A ECO-92 foi, claramente, um marco na história do ambientalismo internacional – e
nacional, e a maior conferência até então realizada pela ONU. Os documentos
internacionais assinados durante a ECO-92 são referências fundamentais para o
Direito Ambiental Internacional, e pautaram a formulação de políticas públicas
sociais e ambientais em todo o mundo (SANTILLI, 2005, p. 22. Grifo meu).

Santilli (2005) destaca cinco importantes documentos resultantes da ECO 92: I)
Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento; II) Convenção da
Diversidade Biológica; III) Declaração de princípios para um consenso global sobre o manejo,
conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas; IV) Convenção sobre
mudanças climáticas; V) Agenda 21. Todos esses instrumentos indicam preocupações com a
conservação dos recursos naturais e apontam para sistemas de gestão ambiental com
participação social, sendo que a RESEX surgiu, nesse sentido, como elemento chave.
A institucionalização desse tipo de UC foi inserida inicialmente no projeto de Lei nº
2.892/92, que buscava regulamentar os Objetivos Nacionais de Conservação da Natureza e criar
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Até então a criação das Unidades de
Conservação no Brasil acontecia de forma esporádica e circunstancial, pois não havia nenhum
sistema que regulamentasse o procedimento (BENATTI, 2001, SANTILLI, 2005).
De acordo com Santilli (2005) o projeto de lei que estabeleceu o Sistema Nacional de
Unidade de Conservação da Natureza (SNUC) tramitou no Congresso Nacional por cerca de
oito anos, período marcado por intensos debates travados entre socioambientalistas e
preservacionistas, prevalecendo ao final a síntese socioambiental
Por meio da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 foi instituído SNUC, o qual ainda hoje
estabelece os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação. A importância desse instrumento baseia-se no entendimento de que
O princípio fundamental que deve orientar toda a aplicação e interpretação judicial do
Snuc é de que se trata de um sistema de unidades de conservação socioambientais,
que visa proteger e conservar os recursos naturais e culturais associados, baseado na
compreensão unitária e indissociável de ambiente e cultura, e de integração entre o
homem e a natureza. [...]. Tanto a diversidade biológica quanto a diversidade cultural
são valores constitucionalmente protegidos [...] (SANTILLI, 2005 p.89).
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A RESEX tem seu conceito e figura jurídica permeados pela influência dos paradigmas
socioambientais, sendo enquadrada pelo SNUC como Unidades de Uso Sustentável, ou seja,
seu uso é permitido às populações tradicionais, conforme prediz a Lei nº 9.985, que advoga que:
A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações
extrativistas tradicionais. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações
tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável
serão regulados por contrato (BRASIL 2000, Art. 18 § 1º e Art. 23).

As populações tradicionais são grupos que em geral possuem um modo de vida muito
específico, marcado por uma intrínseca relação com a natureza, apresentam pelo menos em
parte uma história de baixo impacto ambiental, sendo sua forma de ocupação do espaço e uso
dos recursos naturais geralmente fundamentados em conhecimentos patrimoniais de bases
sustentáveis (DIEGUES, 2000, CUNHA & ALMEIDA, 2004 ARRUDA, 2009). Segundo
Lobão (2002) até a década de oitenta somente os índios, caboclos ou ribeirinhos e colonos eram
considerados como populações tradicionais, mas a partir de meados da década de noventa a
categoria se expandiu, abrangendo outros segmentos sociais9.
De acordo com Benatti (2001) a concessão de uso de uma área pública às populações
tradicionais parte do pressuposto de que elas são destinatárias de um “múnus público”,
originário de seu background e modus vivendi, elementos que as habilitam para cumprir os
objetivos estabelecidos pelas RESEXs. Nesse sentido, Benatti ressalta que:
No momento em que o Poder Público reconhece o direito da população tradicional à
sua terra dentro de uma área protegida, está afirmando também que aquele grupo
social tem uma finalidade de relevante interesse público a cumprir, fins esses que
estarão inscritos no ato de criação da unidade, em contratos que se estabelecerão entre
o órgão público e a população beneficiada, onde constarão as formas de uso e manejo
dos recursos naturais, as quais não poderão contrariar os objetivos do ato que criou a
área ambiental (BENATTI, 2001, p. 303).

Ainda nessa linha argumentativa, Cunha e Almeida (2001) destacam que as populações
tradicionais podem ser definidas de modo “extensional”, ou seja elencando seus “membros”
atuais, ou potenciais candidatos a “membros”. Esta perspectiva indica que a criação e a

9

Almeida e Cunha (2001) destacam que a categoria populações tradicionais possui primeiramente existência
administrativa marcada pela criação do Centro Nacional de Populações Tradicionais (CNTP) órgão constituído
em 1992 sob a administração do IBAMA e posteriormente consolidada com o surgimento do SNUC em 2000
(LOBÃO, 2006). Ravena-Cañete e Ravena-Cañete (2012) defendem que a categoria ganhou definição acadêmica
a partir de discussões promovidas por Diegues (1994) sobre a presença humana em áreas protegidas. Os autores
destacam que dentre os sujeitos que atualmente ocupam o quadro de populações tradicionais podemos mencionar
extrativistas, seringueiros, castanheiros, quebradoras de coco babaçu, ribeirinhos, pescadores artesanais, varjeiros,
faxinalenses, comunidades de fundo de pasto, pomeranos, ciganos, geraizeiros, vazanteiros, piaçabeiros,
pantaneiros, dentre tantos outros que já se identificam como populações tradicionais, ademais daquelas que ainda
surgirão (RAVENA-CAÑETE & RAVENA-CAÑETE, 2012, p. 7).
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apropriação desta categoria estão relacionadas a formação de sujeitos por meio de novas
práticas.
Para os autores as populações tradicionais de um modo geral congregam grupos que
evidenciam interesse em manter, ou mesmo recuperar o controle sobre os territórios que
exploram. Nesse sentido, “estão dispostos a uma negociação: em troca do controle sobre o
território, comprometem-se a prestar serviços ambientais” (CUNHA & ALMEIDA, 2001, p.
184).
Quando o SNUC define a Reserva Extrativista como uma área utilizada por populações
extrativistas tradicionais com objetivos de “proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade” (BRASIL, 2000
Art. 18), está evidenciando uma relação contratual, ao mesmo passo que indica proteção aos
modos de vida das populações tradicionais. Estas “obrigam-se a participar da preservação,
recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação” (BRASIL, 2000 Art. 23, inciso
1º).
Nesse sentido, é correto afirmar que nenhum grupo social nasce sendo população
tradicional, mas antes torna-se, pois se trata de um processo de autoconstituição decorrente de
um pacto que sugere a adoção de práticas de conservação ambiental em troca de alguns
benefícios, principalmente direitos territoriais.
Segundo Santilli (2005) o contrato estabelecido com RESEX prevê que a utilização dos
recursos naturais da área deve obedecer algumas normas e regras, tais como:
Proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que
danifiquem os seus habitats; proibição de práticas ou atividades que impeçam a
regeneração natural dos ecossistemas; demais normas estabelecidas na legislação
(inclusive ambiental), no Plano de Manejo da reserva de desenvolvimento sustentável
e no contrato de concessão de direito real de uso (SANTILLI, 2005 p.147).

Mas, além das regulamentações as RESEXs apresentam sistemas de participação social.
Mecanismos de participação das populações locais na criação, na implementação e na gestão
das Unidades de Conservação são diretrizes consagradas pela Lei nº 9.985/2000 que estabeleceu
o SNUC. Para Santilli (2005) essa vertente expressa uma articulação entre meio ambiente e
democracia, prerrogativa do socioambientalismo. O critério de participação social estabelecido
pelo mencionado dispositivo jurídico busca, dentre outras coisas,
Romper com a lógica “vertical” que norteou por muitos anos os processos de criação
de unidades de conservação, em que a decisão política de criá-las e implementá-las é
imposta “de cima para baixo”, e de forma autoritária e unilateral pelo poder público,
excluindo-se as populações tradicionais (SANTILLI, 2005, p. 158-159).
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Apesar das RESEXs serem instituídas por ato do poder público dependem
invariavelmente de aspirações sociais, sobretudo daqueles que serão beneficiários da Unidade
de Conservação. De acordo com o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamentou
artigos da Lei nº 9.985/2000, o ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar:
I - A denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade
e o órgão responsável por sua administração;
II - A população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das
Reservas de Desenvolvimento Sustentável;
III - A população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas
Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e
IV - As atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas.
(BRASIL, 2002, art. 2º, inciso I, II, III, IV e V).

Além disso, o Decreto supracitado dispõe que a criação de uma unidade de conservação
deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que viabilizem identificar a
localização e demarcação das áreas adequadas para a UC.
Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os
estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os
demais procedimentos administrativos necessários à criação da unidade.
A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de
subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para
a unidade. (BRASIL, 2002, Art. 4º e 5º).

As consultas públicas são promovidas pelo ICMBio, cabendo ao órgão o fornecimento
de informações adequadas e inteligíveis à população local e aos demais interessados. Os
esclarecimentos devem assinalar possíveis implicações para a população residente no interior e
no entorno da unidade proposta.
Após criada a Unidade de Conservação, esta deve ser gerida por um conselho gestor.
De acordo com o SNUC as unidades de Proteção Integral devem ser dirigidas por um Conselho
Consultivo, já as de Desenvolvimento Sustentável como as RESEXs, devem ser presididas por
um Conselho Deliberativo (CD).
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
(BRASIL, 2000 Art 18 § 2º)

O Conselho Deliberativo é o principal instrumento representativo das reservas
extrativistas, apresentando poder de decisão sobre as questões pertinentes à área da Unidade. A
função básica do conselho é organizar e gerir o território da RESEX.
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Até a década de 2000 as RESEXs eram administradas por instituições representativas
das populações locais –associações – sendo apenas supervisionadas pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), cabia aos usuários da unidade a sua
gerência, no entanto a partir da promulgação do SNUC, estabeleceu-se que a gestão da Resex
passaria a ser presidida pelo ICMBio, órgão representante do Estado (LOBÃO, 2006, SANTOS
& SCHIAVETTI, 2013). Dessa forma, vale salientar que:
Com o SNUC ocorre um deslocamento da administração da RESEX para a esfera do
órgão governamental, minimizando a ideia de autogestão presente na criação das
primeiras RESEX. Isso porque o IBAMA deveria apenas supervisionar a área para o
cumprimento do contrato de concessão assinado com a associação representativa,
mediante um plano de utilização elaborado pelas comunidades e aprovado pelo órgão
governamental (SANTOS & SCHIAVETTI, 2013, p.481-482).

A partir do estabelecimento do SNUC ficou consagrado para as RESEXs um sistema de
cogestão, compartilhado entre o ICMBio, comunidades e outros atores sociais que dão corpo
ao Conselho Deliberativo da reserva. Dentre as principais atribuições do órgão gestor está a
elaboração de um Plano de Manejo (PM), o qual consiste num
Documento técnico mediante o qual, com fundamento nas normas que devem presidir
o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas
físicas necessárias à gestão da unidade; objetivos gerais de uma unidade de
conservação, se estabelece o seu zoneamento (BRASIL, 2000 Art 2º inciso XVII).

O Plano de Manejo é o instrumento mais importante de gestão das RESEXs, sendo
obrigatório para todas as Unidades de Conservação, no entanto, estudos têm identificado um
número reduzido de publicação desse documento.
De um universo de 62 Reservas Extrativistas existentes no Brasil (ICMBio, 2014),
Brusnello e Marinelli (2014) identificaram que apenas 16 possuem Plano de Manejo, de acordo
com os autores a carência de PM esteve relacionado primeiramente a falta de estabilidade dos
órgãos gestores das RESEXs – primeiro IBAMA que depois passou para o ICMBio – e a total
ausência, até pelo menos o ano de 2000, de diretrizes para elaboração desse documento.
Atualmente os principais obstáculos para criação dos planos de manejo estão relacionados às
dificuldades de cumprimento de todas as exigências burocráticas e processuais determinadas
pelo Roteiro Metodológico do documento.
Anteriormente ao Plano de Manejo havia apenas o Plano de Utilização (PU),
instrumento de gestão do território proposto originalmente por seringueiros da Amazônia. De
acordo com o representante do CNS que propôs o PU o instrumento teria a função
De registrar por escrito as formas costumeiras e já implementadas de manejo dos
recursos naturais, que se haviam mostrado eficazes no passado para manter a floresta
em pé e conservar as seringueiras e a caça. Entraram assim no decreto lei, os Planos
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de Utilização, com a intenção de consagrar o costume (ALMEIDA e PANTOJA 2004
p. 29).

Mas com advento do SNUC o plano de utilização foi deixado à margem, em nenhum
momento o referido disposto jurídico faz referência ao PU, apenas impõe a todas as unidades
de conservação o plano de manejo. Mesmo assim, ainda hoje os planos de utilização são
incluídos dentro do plano de manejo. Estes são documentos bem mais complexos que o anterior.
Se inicialmente as Reservas Extrativistas buscavam fundamentalmente fornecer
benefícios sociais a sua população residente e promover a proteção da floresta pelo fato desta
ser a fonte de recursos que garantia a subsistência dos grupos locais (ALLEGRETTI, 1994),
hoje o que se percebe com sua institucionalização, expressa na sua forma de cogestão, conselho
deliberativo e plano de manejo, é que a proteção dos recursos naturais em si, apresentam
precedência sobre a proteção das populações locais (LOBÃO, 2006), talvez este seja o principal
motivo pelo qual exista nas reservas extrativistas um reduzido número de sistemas gestão
participativa e consequentemente poucos Planos de manejo.
O Conselho Deliberativo e o Plano de Manejo são requisitos fundamentais para
implantação das RESEXs e implicam a absorção de uma série de questões totalmente novas às
populações tradicionais, questões que não correspondem às lógicas locais (LOBÃO, 2006;
BUCCI, 2009).
Dificuldades para estabelecer instrumentos de gestão às RESEXs se apresentam de
forma recorrente, tanto naquelas de ambientes florestais quanto nas de território marinho
(Resex-Mar). Esta última é uma modalidade ainda muito recente no Brasil, seu processo de
criação e implementação apresenta algumas especificidades, como por exemplo os grupos
envolvidos são populações pesqueiras e os recursos em pauta são ambientes costeiros e
marinhos (DIEGUES, 2001, LITTLE, 2002, FURTADO, 2004).
As Resex-Mar surgem como uma extensão da proposta dos seringueiros da Amazônia
para áreas de uso de populações pesqueiras, como estuários, mangues, restingas e dunas. A
depreciação desses ambientes, associada à situação sociopolítica dos pescadores, tem forjado o
surgimento dessas Unidades de Conservação no território brasileiro, questão que analiso no
capítulo seguinte.
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3. RESERVAS EXTRATIVISTAS MARINHAS
Buscando situar o leitor sobre o caso estudado por este trabalho, a Resex-Mar
Mocapajuba, no Município de São Caetano de Odivelas, este capítulo descreve o
estabelecimento de instrumentos de gestão de áreas costeiras no Brasil dando ênfase à
constituição de Reservas Extrativistas em territórios costeiros e/ou marinhos do país. O capítulo
se divide em três seções, a primeira versa sobre o surgimento de unidades de conservação de
uso sustentável de populações pesqueiras, ressalto o percurso de construção de políticas e
estudos sobre áreas de pesca no território brasileiro. A segunda seção aborda as Resex-Mar
como alternativas divulgadas por pescadores artesanais impactados pelos avanços da pesca
comercial e finalmente a última seção destaca cenários de pesca na região amazônica e, mais
especificamente, no Estado do Pará.

3.1. Gerenciamento costeiro no Brasil
O surgimento das Reservas Extrativistas Marinhas (Resex-Mar) no Brasil está
fortemente relacionado ao processo de ampliação de estudos sócio antropológicos sobre
comunidades pesqueiras no país. De acordo com Diegues (2001) a partir da década de 1970
pesquisadores da área das Ciências Sociais, particularmente os sociólogos e antropólogos,
começaram a realizar uma série de estudos sobre comunidades de pescadores. Este período foi
decisivo para a pesca brasileira, pois coincide com o advento de empresas de pesca industrial
no Sul e Sudeste do país, as quais incentivadas pelo governo federal desorganizaram toda uma
atividade secular, a pesca artesanal. Nesse sentido, Diegues (2001) aponta em seus estudos que
as empresas de pesca no país,
Além de rapidamente devastar os recursos pesqueiros na região Sul e Sudeste,
entraram frequentemente em conflito com as pescas artesanais, seja invadindo
estuários e áreas costeiras próximas seja recrutando a força de trabalho entre as
comunidades de pescadores artesanais (p. 145).

Ainda de acordo com autor, foi a partir desse contexto de expansão da pesca industrial
que as comunidades de pescadores artesanais começaram a ser percebidas dentro do cenário
brasileiro. Foi também nessa mesma época que a antropologia marítima ou da pesca, começou
a se desenvolver enquanto subdisciplina da Antropologia. A origem desse campo é marcada
por uma variedade de trabalhos sócio antropológicos produzidos ao longo dos anos de 1970 a
1990 que discutiam dentre outros temas, o estabelecimento da pesca industrial e os impactos
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para pesca artesanal; a identidade, organização, territorialidade e saberes dos pescadores, bem
como a conservação dos recursos pesqueiros.
Dentre os principais trabalhos produzidos neste período destacam-se os estudos de
Diegues, que ainda em meados da década de 1980, identificou que as regiões costeiras e
marinhas no Brasil estavam passando por um rápido processo de ocupação por grandes
interesses econômicos, implicando uma série de mudanças socioambientais, frente a isso era
preciso elaborar um quadro de “políticas definidas para utilização do espaço costeiro dentro de
um projeto de desenvolvimento sustentado respeitando ao máximo suas vocações naturais”
(DIEGUES, 2001, p. 109).
Cabe destacar que nesse mesmo contexto a Constituição Federal de 1988 definiu a Zona
Costeira10 como “patrimônio nacional destacando-se como uma porção do território brasileiro
que deve merecer uma atenção especial do poder público quanto à sua ocupação e ao uso de
seus recursos naturais, assegurando-se a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988 Art.
225, inciso 4º). Como forma de reconhecimento dessa determinação, em maio de 1988 foi
aprovada a Lei Nº 7.661 que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e
o incluiu como parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e da Política
Nacional para os Recursos do Mar (PNRM).
A primeira proposta de instituição do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi
enviada ao Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei nº 3.759/84, mas sem sua aprovação
outro Projeto de lei, o de nº 216-A/87, foi encaminhado novamente dando assim origem a Lei
nº 7.661 de 16/05/1988. De acordo com a referida Lei, o PNCG seria estabelecido por meio de
um documento que deveria regulamentar o uso dos recursos da zona costeira, aprovado pela
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM).
Diante disso, Diegues (2002) ressaltou a importância de elaboração de um Planejamento
e Gerenciamento Costeiro enquanto projeto político que regulamentasse os usos das regiões
costeiras considerando a priori as características naturais dos ecossistemas para produção de
alimentos, a necessidade de preservação ambiental, bem como as atividades de lazer e melhoria
de condições de vida daqueles que se identificavam como populações costeiras.

De acordo com o II Plano Nacional de Gerenciamento Costeio (1997) a Zona Costeira é todo “espaço geográfico
de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos ambientais”. Esse ambiente abrange a Faixa Marítima
(faixa que se estende mar afora distando 12 milhas marítimas das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar Territorial) e a Faixa
Terrestre (faixa do continente formada pelos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes
na Zona Costeira).
10
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O projeto proposto pelo autor partia do pressuposto de que os ecossistemas litorâneos
apresentavam um potencial de usos múltiplos que muitas vezes poderiam ser complementares,
conflitivos, ou mutuamente exclusivos. Diante disso, era necessária uma política de
planejamento, gerenciamento e manejo, conceitos “que dizem respeito a técnicas e modos pelos
quais se obtém um desenvolvimento integrado e auto-sustentado. São, portanto, instrumentos
necessários ao desenvolvimento, à superação dos obstáculos e não um fim em si mesmos”
(DIEGUES, 2001, p. 110).
O Planejamento e Gerenciamento Costeiro se dividiam em quatro etapas fundamentais.
A primeira consistia na definição de objetivos e políticas regionais e definição da zona costeira;
a segunda etapa implicava a busca de informação, elaboração de inventários dos recursos da
zona costeira, diagnósticos e prognósticos; a terceira etapa se fundamentava na definição de
uso de áreas ambientais conforme suas potencialidades naturais e restrições, ou seja, o
macrozoneamento costeiro; e finalmente a quarta etapa que previa a elaboração do Plano e da
Lei de Gerenciamento Costeiro. Nas palavras de Diegues (2001, p.131), a descrição da
somatória de procedimentos:
Consiste num documento que determinará o zoneamento de usos e atividades na zona
costeira, tendo-se em vista os objetivos de desenvolvimento propostos. Segundo a
proposta de Projeto de Lei (nº.216, de 1987) o Plano de Gerenciamento Costeiro do
Brasil visa a “utilização racional dos recursos na Zona Costeira de forma a contribuir
para elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção do seu patrimônio
natural, histórico, étnico e cultural” (art. 2.)

Deste modo, a política de gerenciamento costeiro deveria apresentar basicamente três
caraterísticas: 1) conter apoio político de diferentes sujeitos e instituições; 2) ser clara, simples
e inteligível; e 3) ter consistência interna, ser ecológica e economicamente sadia. Além disso, a
participação da sociedade seria um elemento fundamental para o gerenciamento. Nesse sentido,
as RESEXs apresentam papel chave, sobretudo como reconhecimento da importância da
participação de populações locais para a conservação da natureza.
Diegues (2001) defendia que a implantação de unidades de proteção ambiental deveria
garantir não apenas a presença das populações tradicionais como também o fortalecimento e a
participação destas. Diante disso, ressalta:
Além das unidades clássicas de proteção ambiental (parques, reservas biológicas,
ecológicas, etc.) deve-se implantar outras, como reservas da Biosfera da UNESCO,
reservas extrativistas para ambientes especiais como mangues, extração sustentada de
espécies nativas como palmito, peixes, ostras, mexilhões, caxeta, etc. Essas reservas
extrativistas costeiras (ou também fluviais) deverão ser deixadas à cargo de
associações de moradores que exerçam tradicionalmente essas atividades com
pequeno impacto sobre o meio ambiente e seus recursos (DIEGUES, 2001, p. 138).
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Nesse sentido, os conhecimentos, as formas de uso e gestão, tradicionalmente
desenvolvidos pelas populações pesqueiras, deveriam ser incorporadas aos planos de
gerenciamento dos recursos costeiros, construindo assim uma interface entre conhecimentos
empíricos das comunidades locais e conhecimentos científicos.
A primeira versão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi apresentada em
1990, recebendo após sete anos uma segunda edição aprovada por meio da Resolução 005 da
CIRM em fevereiro de 1997. De acordo com a nova revisão, a qual ainda permanece em vigor,
um dos principais objetivos do PNGC é:
O estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e
participativa, das atividades socioeconômicas na Zona Costeira, de modo a contribuir
para elevar a qualidade de vida de sua população, e a proteção de seu patrimônio
natural, histórico, étnico e cultural (MMA 2015, PNGC II).

A revisão do plano, bem como objetivos que o seguem buscam se adequar às
reivindicações socioambientais em voga ao longo da década de noventa, período fortemente
marcado pela influência de documentos e diretrizes gerados pela Conferência das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como RIO-92.
O contexto de reconhecimento da temática ambiental a nível global, como mencionado
anteriormente, foi um dos fatores que favoreceu fortemente o estabelecimento das reservas
extrativistas na Amazônia. Nesse sentido Diegues (2001) destaca que no início da década de
1990, enquanto na região amazônica os seringueiros reivindicavam reforma agrária e proteção
da floresta, no litoral do Brasil se articulava uma parceria entre cientistas e comunidades
pesqueiras em prol de planos de gestão para áreas costeiras e marinhas, assim como a proteção
daqueles que viviam da atividade da pesca.

3.2. Resex-Mar uma alternativa para populações pesqueiras
As Reservas Extrativistas Marinhas (Resex-Mar) enquanto proposta de proteção para os
territórios marinhos e modos de vida dos pescadores, encontrou a inspiração que precisava no
movimento dos trabalhadores rurais a favor da floresta amazônica. É certo que “se não fosse
pela luta dos seringueiros que construíram as reservas extrativistas na Amazônia ainda hoje
teríamos parques nacionais marinhos de onde os pescadores artesanais são excluídos”
(DIEGUES, 2014, p. 10). Nesse sentido, essas unidades de conservação podem ser traduzidas
como uma espécie de “segunda geração” das RESEXs promovida pelo movimento dos
seringueiros da Amazônia (SANTOS & SCHIAVETTI, 2013).
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Atualmente predominam duas modalidades de reservas extrativistas, as florestais e as
marinhas, ambas possuem praticamente os mesmos objetivos, o que as distingue basicamente
é a singularidade dos ambientes e dos sujeitos que cada uma envolve, a primeira abrange o
ambiente florestal e camponeses rurais e a última compreende ambientes aquáticos e
populações pesqueiras. Deste modo, afirma Peres (2011),
As primeiras têm como marco inicial a criação da Reserva Extrativista Chico Mendes
no Acre (AC) em 1989, e as marinhas, na criação da Reserva Extrativista Marinha
Pirajubaé em Santa Catarina (SC) em 1992, esta foi a primeira com a finalidade de
unir preocupações ambientalistas e prerrogativas das comunidades tradicionais, criada
fora dos limites da Amazônia e distinta quanto aos recursos a serem utilizados, pois
neste caso, os territórios marinhos e recursos pesqueiros passam a ser inclusos na
abrangência da reserva. (p. 221).

As Resex-Mar possuem localização em regiões litorâneas e costeiras, apresentando uma
riqueza de ecossistemas estuarinos, de manguezais, planícies inundáveis etc. Têm como
objetivo principal a proteção dos meios de vida e cultura de populações que vivem
fundamentalmente da atividade da pesca, bem como a garantia do uso sustentável dos recursos
pesqueiros.
Os pescadores artesanais enquanto beneficiários das Resex-Mar, enfrentam uma série
de dificuldades, principalmente em relação ao reconhecimento de seus territórios, visto que na
maioria das vezes “não são ‘terras’ que estão em questão, mas seções de um rio, de um lago ou
do mar, gerando assim ‘terras aquáticas ou marinhas’ que não contam com uma legislação
adequada que reconheça as particularidades dessa apropriação” (LITTLE, 2002, p.18-19).
É certo que os ecossistemas costeiros e marinhos apresentam diferentes formas de
apropriação, que muitas das vezes podem divergir entre si, ocasionando, por vezes, o
surgimento de tensões e conflitos. De acordo com Diegues (2001) diversas comunidades de
pequenos produtores, agricultores e pescadores vivem quase que exclusivamente da exploração
dos recursos encontrados nesses ecossistemas, mas além dessa forma tradicional de uso esses
ambientes também têm servido para o desenvolvimento de atividades portuárias, industriais e
turística. Diante disso, o autor afirma que “a presença dessa grande potencialidade para
inúmeras atividades humanas, muitas vezes em espaços reduzidos leva a conflitos de uso”
(DIEGUES, 2001, p. 108).
É justamente nesse contexto de processos de disputas e apropriação de recursos naturais
e ainda de mudanças ambientais mediados por relações de poder, que tem surgido as Reservas
Extrativistas Marinhas. Essas Unidades de Conservação são áreas estabelecidas pelo poder
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público, que indicam territórios marinhos como espaços exclusivos de usufruto de comunidades
que vivem da prática da pesca. Nesse sentido,
As Reservas Extrativistas Marinhas ao determinar áreas até então consideradas de
livre acesso transformando-as em espaços onde os recursos são explorados de forma
comunitária por pescadores artesanais organizados, reconhece o direito
consuetudinário desses grupos sobre territórios marinhos (onde se incluem territórios
fronteiriços entre terra e mar como mangues e estuários), as formas de arranjos e
representações simbólicas de tradição pesqueira secular e exclui os não comunitários
do aproveitamento dos recursos do mar nas áreas delimitadas (CHAMY, 2004, p.2).

Os territórios cobertos pela Resex-Mar pertencem exclusivamente a Marinha do Brasil,
ou seja, são federais. Suas áreas são de domínio público, mas seu uso é concedido às populações
pesqueiras. Contudo, sendo o mar um bem público de uso comum e juridicamente indivisível
tem sido problemático definir áreas marinhas de uso exclusivo de algumas comunidades de
pescadores (CHAMY, 2004; SANTOS & SCHIAVETTI, 2013).
De acordo com os estudos de Santos e Schiavetti (2013) até o ano de 2012 o Brasil
possuía 22 Reservas Extrativistas Marinhas cobrindo ambientes como estuários, ecossistemas
de manguezal, restingas e dunas. No final do ano de 2014 a presidenta Dilma Rousseff decretou
mais 3 Resex-Mar pertencentes ao Estado do Pará, que vieram somar-se às 22 já existentes,
somando, assim, 25 reservas marinhas no território brasileiro (ICMBio, 2015).
Do total de Reservas Marinhas estabelecidas no Brasil 48% correspondem ao Estado
Pará, encontram localização nos municípios de Soure, Curuçá, Maracanã, Santarém Novo, São
João da Ponta, Augusto Correa, Bragança, Viseu, Tracuateua, Marapanim, Magalhães Barata e
São Caetano de Odivelas (CNPT/IBAMA, 2014). Esses três últimos tiveram mais recentemente
suas áreas decretadas como Unidades de Conservação, em outubro do ano de 2014 o Governo
Federal determinou a criação de Resex-Mar nesses municípios e ainda ampliou uma já
existente. A partir dessas novas Reservas (Mocapajuba, Mestre Lucindo e Cuinarana) e a
ampliação da Araí-Peroba que corresponde ao município de Augusto Corrêa, criada em 2005,
a área conservada aumenta em 51%, chegando a 322 mil hectares (ICMBio, 2014).
Os municípios paraenses compreendidos pelas Resex-Mar integram a região do
Nordeste do Estado, precisamente a Zona do Salgado. Esta microrregião do Pará possui cerca
de 500 km de extensão com localização entre a Baía do Marajó e a Baía do Gurupi (FURTADO,
2004; FIDELLIS, 2013). A região é rica em ecossistemas estuarinos acompanhados de amplas
faixas de manguezais, ambientes que sustentam boa parte dos moradores locais, identificados
como populações costeiras (FURTADO, 1993). Cabe ainda ressaltar que os municípios
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paraenses abrangidos pelas Resex-Mar estão incluídos no anexo “B” do PNGC II11, como
localidades cobertas pela faixa terrestre da zona costeira, o que por ora indica uma especial
atenção para o estabelecimento de artifícios para a conservação dos recursos naturais
provenientes dos ambientes costeiros e/ou marinhos da região. O quadro 1 apresenta a descrição
detalhada das Resex-Mar criadas no Pará, quanto ao ano e dimensão de seu território.
Quadro 1: Reservas Extrativistas Marinhas no Pará de 2001 a 2014
Resex-Mar

Município

Ano de

Área (hectares)

implantação
Soure

Soure

2001

27.463

Choakaré-Mato

Santarém Novo

2002

2.785

Maracanã

Maracanã

2002

30.018

Mãe Grande de

Curuçá

2002

37.062

São João da Ponta

São João da Ponta

2002

3.203

Araí-peroba

Augusto Corrêa

2005

11.479

Caeté-Taperaçu

Bragança

2005

42.068

Gurupi- Piriá

Viseu

2005

74.081

Tracuateua

Tracuateua

2005

127.153

Mestre Lucindo

Marapanim

2014

26.464

Cuinarana

Magalhães Barata

2014

11.036

Mocapajuba

São Caetano de

2014

21.027

Grosso

Curuçá

Odivelas
Fonte: Elaboração de Suziane Santos com base em ICMBio, 2015.

11

De acordo com PNGC II os municípios paraenses abrangidos pela faixa terrestre da zona costeira são: Afuá,
Chaves, Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Barcarena, Belém, Ananindeua, Santo Antonio do Tauá, Colares,
Benevides, Vigia, São Caetano de Odivelas, Curuçá, Marapanim, Magalhães Barata, Maracanã, Salinópolis, São
João de Pirabás, Primavera, Bragança, Augusto Corrêa, Vizeu, Santa Bárbara do Pará e Quatipuru.
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De acordo com estudos realizados pelo ICMBio, nessas Resex-Mar predominam
atividades de pesca artesanal, extração de caranguejos e agricultura de subsistência. O PNUD
(2013 apud Rivera 2015) indica o Pará como maior responsável pela produção da pesca
artesanal marinha do Brasil, sendo que boa parte desta produtividade procede das reservas
marinhas do Estado.

3.3. Cenários de pesca e Resex-Mar no Pará
Estudos indicam que a potencialidade pesqueira do Estado do Pará está relacionada à
sua posição privilegiada dentro do estuário amazônico12 e ainda por possuir um extenso litoral
marinho de 562 km, correspondendo à 7% da costa brasileira (SANTOS, 2005; PALHETA
2013). A partir dessas características a prática da pesca na região se apresenta como uma de
suas principais atividades econômicas.
Segundo Furtado (1997) a região amazônica apresenta três grandes domínios pesqueiros
que correspondem a determinados ambientes manejados por pescadores tradicionais, isto é, o
marítimo ou costeiro. O flúvio-lacustre ou ribeirinho e o estuarino, nos quais é encontrado a
fonte subsistência de inúmeras comunidades pesqueiras, por meio de variadas técnicas de pesca,
os produtos obtidos nessas pescarias destina-se primeiramente a manutenção das famílias dos
pescadores, o excedente é vendido ao mercado consumidor, como meio de obter bens que ainda
não produzem.
Dentre os principais ambientes utilizados pelas populações pesqueiras do Pará destacase o ecossistema de manguezal. O Brasil é o segundo país do mundo em áreas de manguezais,
sendo esse ambiente bastante evidente na costa amazônica. Segundo Pinheiro (2014) a costa
Nordeste do Pará e noroeste do Maranhão que integram a Costa de Manguezais de Macromaré
da Amazônia (CMMA), apresentam aproximadamente 7.591 Km² de ecossistema de manguezal
e representam a maior faixa de manguezais contínuos do planeta, correspondendo, portanto a
56,6% dos manguezais do território brasileiro. Somente no Estado do Pará, as áreas de
manguezais apresentam 2.176,78 Km² e estendem principalmente na Mesorregião do Nordeste
12

. De acordo com Oliveira, Frédou & Lucena, (2007) o estuário amazônico é uma área formada pelos rios
Amazonas e Tocantins que se lançam no oceano Atlântico na costa norte do Brasil, em meio aos estados do Pará
e Amapá. Esse ecossistema “estende-se na linha de costa destes estados, formando um ambiente aquático complexo
com uma alta produtividade biológica, que suporta uma biomassa substancial de espécies de peixes exploradas por
frotas artesanais e industriais estabelecidas em ambos os estados” (p. 12). Caracterizando-se assim como uma das
regiões brasileiras mais produtivas no âmbito da pesca, estima-se que aproximadamente 40% da produção do país
seja originária do estuário amazônico.
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do Estado. A figura 3, a seguir, apresenta a distribuição dos manguezais ao longo da região do
Nordeste paraense e Maranhão.
Figura 3: Localização da Costa de Manguezais de Macromaré da Amazônia.

Fonte: Souza Filho, 2005 apud Pinheiro 2014, p. 46.

De acordo com estudos (MANESCHY, 1993; FURTADO, 1997; ALMEIDA, 2012;
PINHEIRO, 2014) os manguezais do Pará são fonte de subsistência de populações extrativistas
dedicadas à pesca, à catação de caranguejo, à agricultura, à extração de ostra, etc. Essas
populações costumam manter com os manguezais uma relação muito singular. Nesse sentido,
Diegues (2001) as define como civilizações do mangue à medida que seus modos de vida,
incluindo atividades econômicas, sociais e culturais dependem fundamentalmente da existência
do mangue e dos ciclos biológicos desenvolvidos nesse ambiente. Os manguezais não são
apenas ambientes naturais, são espaços de trabalho e de (re)produção social.
Furtado (1997) destaca que os ambientes de pesca e as tradicionais atividades pesqueiras
no Pará passaram por grandes transformações, sobretudo a partir do final da década de 1970
com a intensificação da pesca industrial na região. As alterações, ocasionadas por diversas
ações antrópicas exógenas, resultaram em efeitos danosos para os pescadores artesanais locais.
Dentre os principais problemas enfrentados por esses grupos, se sobressai a diminuição dos
estoques pesqueiros, como aponta Furtado (1997):
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Já pode-se perceber que os problemas ambientais que estão ocorrendo nas áreas
geográficas em que a pesca tradicional cabocla é praticada – no litoral, nas águas
interiores e estuarinas – envolvendo meios aquáticos e terrestres, estão refletidos de
forma negativa na vida dos pescadores, que as elegeram como espaços de vida
material e social, por isso espaços carregados de significados que extrapassam a
função puramente material de produção de alimentos ( p.150).

A antropóloga Lourdes Furtado, uma das pioneiras nos estudos de populações
haliêuticas – como ela prefere chamar – no Pará, desde os anos de 1970 vem desenvolvendo
esforços no sentido de desvelar condições problemáticas referentes às situações de pescadores
tradicionais que dependem diretamente de lagos, rios, igarapés, enseadas, baias, praias
costeiras, florestas de terra firme e de várzea, dentre outros. De acordo com a autora esses
conjuntos ambientais, bem como suas formas tradicionais de uso se encontram ameaçados e/
ou afetadas implicando uma série de dificuldades a manutenção dos modos de vida dos
pescadores artesanais da região.
À título de exemplo, Furtado (1993) destaca algumas ações de populações pesqueiras
do Baixo Amazonas em defesa dos ambientes e das atividades de pesca. As principais reações
se traduzem na elaboração de “instrumentos de ordenamento pesqueiros” como: “invasões” de
áreas da pesca marítima por parte dos barcos de pesca industrial; declaração de “Leis do Rio”;
e elaboração de “acordos” de pesca. A autora destaca que,
Na região de Monte Alegre e Santarém, principalmente, estes instrumentos de
ordenamento pesqueiro regionais estão proliferando como alternativa de preservação
dos recursos naturais mobilizáveis pela categoria dos pescadores. É proposta dos
pescadores que o IBAMA transforme esses “Acordos” em lei, portaria ou outro tipo
jurídico para garantir a proteção do meio ambiente do qual dependem para sua
subsistência (FURTADO, 1997, p. 162).

Na região do Baixo amazonas, devido à intensificação da pesca comercial a partir da
década de 1970, além dos acordos de pesca mencionado por Furtado como meio de controle ao
acesso dos ambientes de pesca, houve também a ocorrência de reservas de lago. Conforme
McGrath; Castro; Futtama; Amaral e Calabria (1993, p 214) essas reservas de lago
demonstraram ser “um modelo promissor para o manejo sustentável da pesca na várzea porque
criam as condições necessárias para o manejo comunitário da pesca pela população local”.
Ainda sobre isso, acrescenta os autores,
O manejo do lago tem três objetivos, dois ecológicos e um social: manter a
produtividade da pesca em termos de esforços, diminuir variações sazonais na sua
produtividade e igualizar acesso ao recurso entre os pescadores da comunidade. A
maioria das medidas adotadas procuram limitar a captura indiretamente, reduzindo a
produção por unidade de esforço ou limitando a quantidade de pescado que o pescador
pode conservar num determinado tempo.
As comunidades têm várias maneiras de limitar acesso ao recurso (McGRATH et al.,
1993, p. 217-218).
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Outras propostas de manejo pesqueiros, além das reservas de lago, surgem em meados
da década de 1980 e início de 1990, quando lideranças comunitárias em áreas pesqueiras
juntamente com o Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) vinham se manifestando
em oposição à expansão da pesca comercial e também em torno da organização de pescadores
tradicionais para a identificação de problemas e busca de soluções e alternativas para
preservação dos ambientes aquáticos e seus recursos (FURTADO, 1993).
Como alternativa também de subsistência e de preservação ambiental, Furtado (1993)
destaca na região do Médio Amazonas Paraense e litoral do Pará a proposta de reservas
pesqueiras. A partir da ideia de criação de reservas extrativistas na Amazônia, vinha se firmando
no domínio de comunidades pesqueiras, do litoral e de águas interiores, a sugestão de
estabelecimento de reservas pesqueiras, “configuradas por áreas em que se pratica a pesca para
subsistência e/ou comercialização em ambientes costeiros e, principalmente, em águas
interiores como em lagos, rios, igarapés e outros corpos d’água” (FURTADO, 1993, p. 243).
Ainda de acordo com a autora, a proposta de reservas pesqueiras ganhava solidez na
medida em que as disputas pelos ambientes costeiros e marinhos ia aumentando, face às
demandas da pesca comercial.
A partir de Furtado (1993) pode-se compreender a corrente a favor da criação de
“Reservas Pesqueiras” como resultante de quatro grandes problemas: expansão da pesca
industrial; frequente diminuição do pescado; avanço do turismo e da especulação imobiliária;
e a invasão de pescadores de “fora”. Tais problemas se condensam em permanentes conflitos.
A proposta das reservas pesqueiras no Pará veio à público em 1984 no I Encontro de
Pescadores Artesanais do Médio Amazonas no município de Óbidos/PA. No documento final
do Encontro se estabeleceu que houvesse,
Uma demarcação das áreas pesqueiras por parte da SUDEPE, onde a pesca artesanal
possa ter livre curso, respeitando os direitos reais e/ ou adquiridos por parte dos
proprietários e/ou usuários sendo que nessa demarcação sejam incluídos
obrigatoriamente os pescadores e/ou legítimos representantes, pesquisadores
antropólogos, biólogos, ecólogos, educadores, representantes da Marinha, Capitania
dos Portos, IBDF, com vistas a se criar ou estimular a instalação de reservas
permanentes e/ ou sazonais como meta de preservação dos recursos da natureza e
reprodução social da população envolvida no processo (Carta de Óbidos, documento
final do I Encontro de Pescadores Artesanais do Médio Amazonas apud FURTADO,
1993, p. 263).

Pode-se compreender a proposta de criação de reservas pesqueiras, bem como as ações
de “invasões” de áreas utilizadas pela pesca industrial; as declarações de “leis do rio”; os
“acordos de pesca”; os “defesos costumeiros”; as “interdições de lagos”; e as áreas de “reservas
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de lagos de várzea”, como estratégias locais de preservação ambiental e de subsistência de
comunidades que vivem essencialmente da atividade da pesca. Essas ações “surgem à medida
em que os pescadores constatam, pela experiência, sinais de diminuição dos estoques,
secularmente mobilizados por gerações anteriores” (FURTADO, 1993, p. 258).
O resgate dessas ações desenvolvidas pelos pescadores organizados, seja através de suas
lideranças locais, Colônias de Pescadores ou Movimentos de pesca, aparece aqui como uma
forma de demonstrar que antes da ocorrência das Reservas Extrativistas Marinhas no Pará,
houve uma variedade de ações locais envidadas por comunidades pesqueiras em prol da
preservação de seus territórios de pesca.
A demanda pelas Resex-Mar no Pará surgiu em meados dos anos de 1990, período em
que diversas comunidades pesqueiras da região, sobretudo as que se localizavam no litoral do
estado, viram seus modos de vida ameaçados por causa da expansão da pesca industrial,
também devido as incursões de territórios de pesca e uso de artes de pesca predatória e invasões
de áreas de manguezais por pescadores de “fora”. Além desses fatores, pode-se destacar os
danos originados pelas atividades de turismo e especulação imobiliária muito acrescidas em
regiões litorâneas.
De acordo com Vergara Filho (2010), biólogo do ICMBio e também do chefe de uma
das Resex-Mar situada no litoral do Pará, o processo de criação e implementação dessas
unidades, são constituídos a partir de algumas etapas fundamentais. Uma reserva para ser criada
precisa cumprir pelo menos nove etapas que deverão ser somadas a mais seis, para assim ser
implementada. Nas figuras 4 e 5, a seguir, pode-se visualizar os principais procedimentos para
o estabelecimento de uma Reserva Extrativista
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Figura 4: Etapas do processo de criação de uma Reserva Extrativista

Figura 5: Etapas do processo de implementação de uma Reserva Extrativista
1) Reuniões locais
para apresentação do
Decreto de criação da
RESEX

4) Capacitação das
lideranças locais para
subsidiar Planos de
uso e criação do
conselho Deliberativo

2) Criação de uma
entidade co-gestora
da base extrativista
comunitária

3) Cadastramento
dos usuários da
RESEX

5) Consolidação
territorial

6) Elaboração do
termo de referência
para o plano de
manejo participativo
da RESEX

Fonte: Elaboração de Suziane Santos com base em Vergara Filho, 2010.

As Resex-Mar em geral, apesar de não mencionadas pelo SNUC, seguem os mesmos
parâmetros que as RESEXs florestais. Nesse sentido, o ICMBio é a entidade responsável pela
sua criação, implantação, consolidação e gerenciamento, juntamente com as populações
tradicionais beneficiárias. Essas unidades são administradas por meio de um Conselho
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Deliberativo formado por representantes das comunidades locais, órgão gestor (ICMBio),
setores da sociedade civil, ONGs entre outros.
Cabe ao Conselho elaborar e supervisionar um Plano de Manejo que oriente novas
formas de apropriação e usos dos recursos aquáticos da reserva. Em tese o documento deve
garantir não apenas a conservação da biodiversidade, mas também a proteção dos modos de
vida das populações pesqueiras locais. Dentre o conjunto de Resex-Mar do Pará apenas CaetéTaperaçu apresenta Plano de Manejo, algumas possuem apenas o Conselho Deliberativo e
outras ainda estão em processo de constituição desse instrumento13.
Mas além dos fatores legais, referentes à criação e implementação das reservas
marinhas, Furtado (2009) destaca que o estabelecimento dessas áreas protegidas envolve
também valores, concepções, interesses e objetivos sobre patrimônios naturais (rios, lagos,
igarapés, banhados, costas de praia, e seus recursos em peixes, crustáceos, moluscos, quelônios,
etc.) que são socialmente utilizados pela população local, portanto incorporados à vida prática
dos pescadores. Nesse sentido, a criação das Resex-Mar está relacionada à situações de disputas
entre grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relação que eles mantêm com seu meio
natural, ou seja, a ocorrência de conflitos, tema que tratamos nos capítulos adiante.

13

De acordo com o ICMBio (2015) apenas três Resex-Mar do Estado do Pará ainda não possuem Conselho
Deliberativo - Reserva Extrativista Marinha Mestre Lucindo, Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba e Reserva
Extrativista Marinha Cuinarana, todas criadas em novembro de 2014.
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4. RESEX-MAR MOCAPAJUBA: ENTRE CONTEXTOS DE TENSÕES E
CONFLITOS
Neste capítulo do trabalho trago como mote de discussão minhas notas etnográficas
referentes ao processo de criação da Resex-Mar Mocapajuba, localizada no município
pesqueiro de São Caetano de Odivelas/PA.
O capítulo está separado em três seções. Na primeira faço uma breve descrição das áreas
aquáticas e das formas de apropriação e uso dos recursos pesqueiro de São Caetano, sublinho
que a origem da Resex-Mar no município está relacionada com a preocupação com manutenção
dos ambientes de pesca da região. Na seção seguinte descrevo o processo inicial de criação da
reserva, contextualizo seu surgimento e ressalto o papel dos incentivadores e precursores da
proposta, como movimentos sociais da pesca nacionais, regionais e locais. No âmbito local
destaco o protagonismo de duas Associações de Mulheres da Pesca.
Na terceira seção, apresento o que considero ser o segundo momento de criação de
Mocapajuba, este momento foi consagrado pela Colônia de Pescadores do município, assim
faço breves descrições sobre sua organização, motivações, interesses e conflitos em torno do
estabelecimento da Unidade de Conservação.

4.1. Gente e ambiente em São Caetano de Odivelas
O município de São Caetano de Odivelas está integrado à mesorregião do Nordeste do
Pará, toda sua região está coberta pelo bioma da Amazônia, embora ICMBio identifique apenas
como bioma costeiro (PINHEIRO, 2014).
Supõem-se que a origem de São Caetano esteja relacionada com a presença de
missionários da Companhia de Jesus durante o período colonial, que desbravaram a região
através do rio Mojuim. A fundação deste município foi alçada em 1735, por meio do frei Felipe,
jesuíta oriundo de Portugal, que veio à região com propósito de difundir a religião católica e
catequizar os habitantes “primitivos” do local. Na área onde se encontra a atual sede municipal,
fundaram uma fazenda denominada São Caetano, a qual mais tarde, ficara sob a administração
de prepostos do Governo. Pesquisas indicam que os primeiros habitantes deste município
tenham sido populações indígenas em fase de catequese, que viviam próximos à zona costeira
da região do Salgado paraense (MANESCHY,1993; IBGE, 2014).
Atualmente São Caetano de Odivelas possui uma população estimada em 17.420
habitantes, distribuídos em 42 comunidades (IBGE, 2015). A base socioeconômica da maioria
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da população ainda é a pesca artesanal. A prática da pesca é facilitada pela localização
privilegiada da região no estuário amazônico, o município é atravessado por vários rios
orientados no sentido Sul-Norte que deságuam diretamente no Oceano Atlântico. (BARROS,
TORRES & FRÉDOU, 2011). Sendo o município banhado por diversos rios e furos d’água,
suas principais atividades econômicas estão relacionadas com os ambientes aquáticos. São
Caetano de Odivelas é o maior polo pesqueiro da região do Salgado paraense, reconhecido
regionalmente como a “terra do caranguejo” (ICMBio, 2014).
O principal rio do município é o Mojuim, pois margeia toda a cidade no sentido sul/norte
antes de desembocar na baía de Tapari. O rio Mojuim forma toda a bacia hidrográfica de São
Caetano e serve de limite natural com o município de São João da Ponta. O rio Mocajuba serve
de limite natural, a leste com os municípios de Curuçá e São João da Ponta; além destes há
também o rio Barreta que serve de limite natural com o município de Vigia. A figura 6 abaixo
ilustra o município de São Caetano de Odivelas margeado pelo rio Mojuim.
Figura 6: Foto aérea do município de São Caetano de Odivelas/PA, margeado pelo rio Mojuim

Fonte: www.google.com.br 2015.

Por meio do Decreto S/Nº do dia 10 de outubro de 2014, foi criada em São Caetano de
Odivelas a Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba. A designação foi fornecida pela Colônia
de Pescadores do local, os quais relatam que o nome faz referência aos principais rios da região
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(Mojuim, Barreta, Mocajuba e Maruimpanema), ambientes de extrema importância e prioridade
para os pescadores locais.
De acordo com o referido decreto, os objetivos da Resex-Mar Mocapajuba são:
I - Garantir a conservação da biodiversidade dos ecossistemas de manguezais,
restingas, dunas, várzeas, campos alagados, rios, estuários e ilhas; e
II - Assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e proteger os meios de vida e a
cultura das comunidades tradicionais extrativistas da região (DOU, 10 de outubro de
2014).

As comunidades abrangidas pela área da reserva estão divididas em cinco polos. (1)
Polo Alto Pereru, composto pelas comunidades Aê, Pereru de Fátima, Pratiquara, Boa Vista,
Alto Camapu e Ato Pereru; (2) Polo Cidade ou Sede, incluindo a comunidade Jutaí, Cachoeira,
Pepeua e Cachoeirinha; (3) Polo Ponta Bom Jesus formado pelas comunidades Madeira,
Camapu-Miri, Espanha, Monte Alegre e Ponta Bom Jesus; (4) Polo Santa Maria, incluindo as
comunidades de Santa Maria da Barreta, Vila Paraíso, Mururé ou Km 10, e Itapepoca; (5) Polo
São João formado pelas comunidades São João de Ramos e Ilha São Miguel (ICMBio, 2014).
Essas comunidades apresentam uma população que subsiste quase que exclusivamente
da pesca artesanal, incluindo assim atividades como, pesca de curral, pesca de camarão e
“tiração” do caranguejo-uçá (Ucides cordatus). A agricultura também é desenvolvida em
algumas localidades, em grande parte para subsistência. Dentre os recursos mais cultivados está
a mandioca (Manihot esculenta, Crantz) para a produção de farinha. No quadro 2, a seguir,
estão descritas as principais atividades geradoras de renda e consumo das comunidades de São
Caetano de Odivelas.
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Quadro 2: Atividades geradoras de renda e consumo das comunidades abrangidas pela
Resex de São Caetano de Odivelas/PA

Fonte: ICMBio, 2014, p. 18

A pesca é sem dúvida a principal fonte de subsistência dessas comunidades, nesse
sentido os ambientes aquáticos da região são de fundamental importância para as populações
locais. A pesca artesanal é a atividade mais expressiva em São Caetano, sendo praticada ao
longo do ano, sobretudo nas comunidades onde há portos para o despache da produção. Em
outros casos a produtividade é negociada no mar ou repassada para marreteiros, sujeitos
responsáveis pela comercialização da produção na cidade. Os principais apetrechos de pesca
utilizados pelos pescadores odivelenses são as redes, as malhadeiras, a tarrafa, puçá e o curral.
Dentre as principais atividades de pesca realizadas no município se destaca a “tiração” de
caranguejo.
De acordo com Maneschy (1993) o município de São Caetano de Odivelas é um dos
maiores produtores de caranguejos do litoral paraense, a atividade de captura do caranguejouçá é um dos suportes mais importantes da economia local. O processo de captura envolve
conhecimentos empíricos sobre o manguezal, assim como força e destreza. É preciso ter
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domínio do ambiente para caminhar por entre as raízes dos manguezais, saber andar sobre solos
lodosos e escorregadios, saber diferenciar os tipos de caranguejo (fêmea ou macho) e ainda
saber utilizar instrumentos e técnicas de captura. Como explica Maneschy (1993):
Um tirador de caranguejos deve deter um conjunto de conhecimentos e experiências
que lhe habilitem a essa atividade. Faz parte desses conhecimentos seu sentido de
orientação nesse espaço que, para um observador estranho, parece compor-se
unicamente de um emaranhado monótono e continuo de raízes aéreas desprovidos de
pontos de referência (p.28).

Almeida (2012), em estudos na comunidade Vila Sorriso de São Caetano, identificou
que na captura de caranguejo no local são comuns o uso de pelo menos três técnicas: o laço, a
tapagem e o braço.14 A atividade é realizada tanto por homens quanto por mulheres. O
envolvimento das mulheres na captura do crustáceo ocorre mais no período menos chuvoso,
pois nesse tempo é comum a prática do laço, que não precisa de tanto esforço físico como as
outras técnicas.
Os manguezais da região são utilizados para “tiração” de caranguejos e também para
retirada de madeira para a construção de canoas, currais e lenha. De acordo com Almeida (2012)
boa parte das famílias residentes de São Caetano se mantêm da coleta do caranguejo, a atividade
é mesclada com a pesca artesanal e com a agricultura. Durante o período de defeso15 a pesca
tende a se intensificar na região, todavia com meios artesanais e com pouca comercialização.
As populações pesqueiras do munícipio desempenham diversas atividades de subsistência,
essas atividades estão sujeitas a variações sazonais, na época do caranguejo, por exemplo,
grande parte dos pescadores dirigem seus esforços para essa prática, ocorrendo o mesmo
empenho no período de safra de outras espécies.
Não há entre os pescadores da região o exercício exclusivo de uma única atividade, isto
é, as comunidades locais tiram seu sustento tanto da prática da pesca marinha, como da coleta
(de moluscos e crustáceos e também de frutas nativas) e da agricultura, dependendo das
estações do ano e dos períodos entre safras.
14

A técnica do laço é na verdade uma armadilha de captura colocada na entrada da galeria (toca) do caranguejo,
a armadilha é feita com um pedaço de madeira atada por um fio de náilon medindo aproximadamente trinta
centímetros. A técnica da tapagem consiste na identificação e fechamento da toca do caranguejo, desta forma
ocorre o impedimento de circulação de ar fazendo com que o crustáceo saia para a superfície e seja capturado. A
captura do caranguejo feita por meio da introdução do braço dentro da toca do crustáceo denomina-se como a
técnica do braço (ALMEIDA, 2012).
15
Segundo a Secretaria de Estado de Aquicultura e Pesca (SEPA, 2015) o defeso do caranguejo é o período que
coincide com a época do fenômeno natural da ‘andada’, quando os caranguejos-uçá (macho e fêmea) saem de suas
tocas e andam pelo manguezal. É nesse momento que acontece o acasalamento e liberação de ovos da espécie O
defeso de estende entre os meses de janeiro a abril. Segundo Almeida (2012) neste período em São Caetano alguns
comunitários continuam com o extrativismo do caranguejo mesmo em quantidade menor, como atividade
alternativa exercem a atividade de caça, pesca nos rios próximos de suas residências e coleta de camarão.
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Os ambientes de pesca são fundamentais para a economia do município, mas a relação
das populações locais com os ambientes aquáticos não se limita apenas à questão de
subsistência, está expressa em toda sua forma de ser e existir. Todos os aspectos da vida
encontram-se de alguma forma conectados ao ritmo das águas.
Diferentes expressões orais utilizadas pela população pesqueira odivelense revelam a
forte relação entre a compreensão de mundo desses sujeitos com os ambientes em que
desenvolvem suas práticas de pesca. Nesse sentido, lembro que certa vez estava conversando
com um pescador artesanal sobre coisas de partido político e eleições e de repente ele disse:
“eu acho que esse negócio de coligação é que nem o rio e seus braços, um vai ligando ao
outro”. O rio, neste caso, se apresenta como uma referência para o pescador, a realidade e a
concretude das coisas encontram relações com a natureza, sobretudo com os ambientes
aquáticos.
Situações e sentimentos dos pescadores também encontram relações e explicações em
colocações verbais que evocam ambientes e meios de pesca. Sobre isto, recordo que em uma
ocasião um pescador relatando sobre seu sentimento de dúvida em relação a uma proposta que
recebera se expressou da seguinte forma: “Fiquei que nem barco em cima d’água... só
balançando”. Em outro momento ouvi alguém metaforicamente dizer: “Agora entrou água no
barco” se referindo que acontecera um problema naquela ocasião. Essas expressões indicam a
existência de populações humanas com modos de vidas completamente conectados com a
natureza. Elementos como rio, água, vento, ou objetos como barco, rede, estão relacionados aos
seus modos de vida, a associação desses itens com diferentes fatos cotidianos, indica que o
ambiente aquático e o exercício de pesca para os pescadores não representam apenas fontes de
subsistência.
As atividades culturais de São Caetano de Odivelas, incluindo lazer, culinária e
religiosidade apresentam também conexão com a prática da pesca. Os festejos juninos, o círio
e o festival do caranguejo divulgam essa conexão. Nas festividades juninas se destacam a festa
do Boi de Máscara, Boi-Tinga, e os cordões de pássaros, que consistem em teatralizar com
músicas as estórias do imaginário popular (PINHEIRO, 2014). Durante os festejos juninos corre
também a procissão de barcos pelo rio Mojuim, no dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores.
A festa de São Pedro é promovida pela Colônia de Pescadores da localidade como meio de
arrecadar fundos à entidade.
Outra atividade cultural muito importante para o município de São Caetano é o “Festival
do Caranguejo”, a festividade é realizada desde 1979. Ocorrendo anualmente durante três dias
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do mês de dezembro. E se apresenta atualmente como um dos principais eventos gastronômicos
e um dos mais importantes festejos culturais do Nordeste Paraense.
Nesse sentido, os manguezais de São Caetano apresentam significados materiais e
simbólicos. A preocupação com a manutenção desse ecossistema tem tomado dimensões
significativas, sobretudo após a percepção dos moradores locais sobre a diminuição na
abundância de algumas espécies de peixes e outros recursos facilitados pelos manguezais do
município. Para as populações pesqueiras o território representa valor de vida, os espaços que
compõem sua existência são:
Lagos, rios, florestas de terra firme e de várzea, matas ciliares, nos quais elementos
bióticos e abióticos enquanto préstimos da natureza, são aproveitados pelos
pescadores, de acordo com sua própria racionalidade. Esses conjuntos ambientais e
suas formas de uso estão hoje ameaçados e/ou afetados, causando dificuldades aos
pescadores e suas famílias (FURTADO, 1997, p. 150).

Tem sido recorrente nos discursos da maioria dos pescadores de São Caetano de
Odivelas, queixas sobre a diminuição e escassez do pescado, bem como do caranguejo. Em
afirmações como: “Meu pai me criou só com peixe, mas hoje não dá mais, tá muito difícil pro
pescador”. É perceptível a preocupação da população local com o esgotamento do pescado.
O medo do esgotamento dos recursos pesqueiros culminou no Pará a partir da expansão
da pesca industrial na região amazônica em 1970, período em que pescadores artesanais foram
perdendo seus tradicionais territórios de pesca. Diante disso, movimentos sociais da pesca e
lideranças pesqueiras começaram a se articular em busca de alternativas para a situação
vivenciada. Em meio às insurgentes organizações da pesca surgidas ao longo da década de 1990
no Pará, emergiu no município de São Caetano de Odivelas os primeiros movimentos em prol
da reserva marinha.

4.2. Movimentos sociais de pescadores e pescadoras: MONAPE, MOPEPA e Associação
de Mulheres na Pesca
A Resex-Mar Mocapajuba de São Caetano de Odivelas apesar de ter sido criada em 2014,
seu processo de construção é bastante anterior a esse período, os tramites para sua criação
perduraram por quase duas décadas. Seu processo inicial data do ano de 1997, quando um grupo
de mulheres pescadoras solicitou a criação de uma reserva para o município.
Considerando a proposta das Reservas Marinhas no Pará como resultante de uma
articulação entre lideranças comunitárias de áreas pesqueiras e movimentos sociais de
pescadores e pescadoras, sublinho a importância desses coletivos e a atuação de duas
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Associações de Mulheres na Pesca (AMPAP, AMUPESC) para a constituição da Resex-Mar
de São Caetano de Odivelas.
Divido o requerimento para a criação dessa reserva em dois momentos: o primeiro
dirigido por uma organização local de mulheres e o segundo conduzido pela Colônia de
Pescadores do município. Na condição inicial o projeto da Resex-Mar recebeu fortes influências
do Movimento Nacional de Pescadores (MONAPE) e Movimento Nacional dos Pescadores do
Estado do Pará (MOPEPA); e também dos Encontros de mulheres pescadoras promovido pela
Universidade Federal do Pará (UFPA) em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi
(MPEG).
Ressaltando a importância dos movimentos da pesca para a organização política dos
pescadores no Brasil, Campos (1993) destaca o MONAPE como fruto de uma articulação
iniciada nos anos de 1985 pela Confederação Nacional dos Pescadores (CNP). Nesse período
se faziam as primeiras propostas para Constituição Federal, que só viria a ser promulgada em
05 de outubro de 1988, neste meio tempo os pescadores conseguiram participar da elaboração
da Constituinte da pesca, que previa direitos e garantias a sua classe. A partir da conquista os
pescadores entenderam que a luta não podia parar, assim em 1991 ao final do V Encontro
Nacional dos Pescadores deram origem ao MONAPE.
Além de buscar assegurar os direitos dos pescadores previstos na CF/1988, o movimento
procurava também lutar pela autonomia e independência dos pescadores, desta forma, as ações
do coletivo se dirigiam para definição de uma política pesqueira que levasse em consideração
a situação dos pescadores artesanais e a defesa dos ambientes aquáticos (CAMPOS, 1993).
Em relação a atuação do MONAPE na região Amazônica, em contexto de diminuição
dos estoques de peixes e expansão da pesca industrial, Furtado (1993) destacou que,
O Movimento Nacional de Pescadores (MONAPE) vem envidando esforços no
sentido de reunir diversas organizações de pescadores tradicionais para detectar
locais, situações e definir problemas e, ao mesmo tempo, buscar formas alternativas
de solução para preservar os espaços aquáticos e seus respectivos recursos, os quais
são mobilizados para auto abastecimento e para suprimento de alimento proteicos dos
centros urbanos periféricos às fontes pesqueiras. Buscam também garantir seus
direitos de cidadania. Essa preocupação se avoluma em face das ameaças que pairam
sobre esses recursos e sobre as atividades socioeconômicas dos pescadores
(FURTADO, 1993, p. 244).

A autora reporta que no ano de 1992, o movimento em parceria com CNPT, conseguiu
articular um Encontro de pescadores em Belém, na reunião, dentre outras coisas, discutiu-se a
proposta de criação de uma reserva para Marapanim, município localizado na zona do salgado
paraense. Nessa oportunidade, os pescadores da região viam a RESEX como uma alternativa
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de proteger seus ambientes de pesca e salvar-se da especulação imobiliária e do turismo
desordenado.
No âmbito regional o MONAPE encontrou representação no Movimento dos
Pescadores do Estado do Pará (MOPEPA). O movimento surgiu entre os anos de 1988 e 1990
visando garantir direitos às populações pesqueiras paraenses. Na década de noventa o MOPEPA
se apresentava no Estado como a voz dos pescadores.
As primeiras articulações dos pescadores do Pará estavam ainda relacionadas com o
movimento rural, o MOPEPA identificando os praticantes da pesca como trabalhadores rurais
conseguiu com que diversos pescadores participassem diretamente do I, II e III Grito do Campo,
realizados na cidade de Belém nos anos de 1991 e 1992. Esses eventos foram identificados por
Campos (1993) como,
Um movimento que reúne os trabalhadores rurais do Estado no sentido de pressionar
as autoridades para que sejam oferecidas ao homem do campo reais condições para
produzir. É importante entendermos que ao levarmos em conta a nomenclatura que
considera o trabalhador rural e o trabalhador da “urbis” (cidade) como trabalhador
urbano, vamos perceber que o pescador é um trabalhador rural e não urbano. Os Gritos
do Campo, portanto, têm sido a forma que os trabalhadores na pesca têm confrontado
para juntar suas forças com os outros trabalhadores em torno de interesses comuns (p.
239).

Ainda de acordo com o autor, no âmbito desse movimento, quatro reivindicações dos
pescadores se destacavam: 1) crédito, fosse este através do FNO (Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte) ou outro mecanismo viável; 2) previdência social, benefícios que
incluem desde o atendimento médico até a aposentadoria; 3) seguro desemprego, apesar de já
haver uma lei que garantisse o seguro do período do defeso (período de procriação), as
condições para concretização desta lei ainda eram incompatíveis com a realidade do pescador;
e 4) comercialização, isto é, direitos que assegurassem condições de venda de produtos
diretamente ao consumidor (CAMPOS, 1993).
Além dessas reivindicações, outras exigências também foram levantadas na época, tais
como, o empreendimento da categoria em prol da preservação do meio ambiente, quer seja
exigindo os reparos dos danos já causados, como também agindo de forma preventiva. Segundo
Campos (1993, p. 239) os pescadores se revelavam “particularmente interessados na
preservação do meio ambiente por dependerem dele diretamente”.
Nessa ocasião o autor já observara que o pescado era algo escasso em grande parte dos
rios da Amazônia e na Baía do Marajó, bem como na costa paraense, na chamada região do
salgado. Nesse contexto as preocupações com a defesa dos ambientes que garantem a base da
vida material e social das populações pesqueiras foram se intensificando, sendo isso atestável
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por meio das denúncias de pescadores e cientistas, e em particular pela organização de
movimentos de pescadores e pelas ONGs (FURTADO, 1993).
No bojo dessas discussões ganhou visibilidade também a questão da pesca desenvolvida
pelas mulheres, a partir disso o MONAPE reconhecendo a potencialidade da participação das
mulheres começou a atuar no sentido de aglutiná-las ao movimento. Em relação às ações do
MONAPE, o coordenador do movimento destaca:
A partir de 1991, começamos a ver que estávamos trabalhando só com uma parte da
categoria, os homens pescadores, e as mulheres também seriam importantes dentro do
movimento[...]. Em 93, quando se criou o MONAPE, a gente fez uma visita em todo
o país, para um levantamento da realidade da categoria. Então fomos descobrir que
havia pescadoras, pescando no mar, nos lagos e rios (Entrevista com coordenador do
MONAPE, GOMES, 1996 apud MANESCHY e ALMEIDA, 2002, p. 58)

Conforme Maneschy e Álvares (2010) o MONAPE desenvolveu importantes ações de
mobilização das mulheres pescadoras, a exemplo, a realização do I Encontro Nacional de
Mulheres Pescadoras, em agosto de 1994, em São Luís do Maranhão.
Cabe observar que até meados da década de 1990 o tema da mulher nos estudos sobre a
pesca, era algo relativamente novo, destacando-se os trabalhos de Cristina Maneschy: “A
mulher está se afastando da pesca? Continuidade e mudança do papel da mulher na
manutenção domestica entre família de pescadores no litoral do Pará”, (1995); Edna Alencar,
“Trabalho feminino e participação política como instrumentos para manutenção e renovação
da qualidade de vida” (1997); e Antonio Diegues, “Ilhas e sociedades insulares” (1997)
(DIEGUES, 2001).
Para Alencar (1993) as atividades de pesca são normalmente associadas a um
determinado espaço e tempo que privilegiam apenas a posição masculina, desta forma é comum
ouvir dizer que a mulher não é pescadora. Nesse sentido, aponta a autora,
No âmbito “da pesca”, a preeminência da construção da identidade da comunidade é
“a pesca do alto mar”. Como é a partir desta atividade que se vê o trabalho, a mulher
aí não está. Torna-se excluída, ou então suas atividades, quando reconhecidas são
consideradas de menor importância, não sendo, portanto, classificadas como pesca.
Esta categoria é utilizada apenas para referir às atividades realizadas no “mar alto”.
Nesse espaço, são os homens que atuam dessa forma predominante (ALENCAR,
1993, p. 75).

Ainda de acordo com Alencar (1993), a problemática está no fato do trabalho de pesca
do homem apresentar um tempo unicentrado, isto é, direciona-se apenas uma ou duas
atividades, enquanto que o tempo de atividades de pesca da mulher é multidirecionado, em
outras palavras, caracteriza-se por uma superposição de tarefas. Tal característica contribui para
invisibilidade das mulheres na pesca, o que favorece a um só tempo o obscurantismo das
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identidades das mulheres como pescadoras e a exclusão destas de direitos sociais e
previdenciários assegurados à categoria.
Partindo dos estudos realizados por Motta-Maués na década de noventa, Maneschy e
Almeida (2002) notam que a invisibilidade das mulheres na pesca ocorre a níveis “de fora” e
“de dentro”. É compartilhada primeiramente entre os próprios pescadores, que já são
profissionalmente pouco reconhecidos. “Mas, além disso, as mulheres são também
invisibilizadas ‘desde dentro, no nível interno da hierarquia entre os gêneros’. Ou seja, nas
próprias comunidades, elas são pouco vistas na condição de pescadoras” (ibidem p. 53).
Semelhante situação é encontrada por Cardoso (2002) em estudos realizados com mulheres
catadoras de caranguejo no município de Marapanim, nordeste paraense.
Segundo autora, o trabalho feminino na pesca tende a não ser reconhecido, sobretudo
quando a atividade se refere à captura de crustáceos. A falta de reconhecimento ocorre por parte
dos companheiros das catadoras ou por elas próprias. Tais circunstâncias decorrem, dentre
outros fatores, pela equivocada divisão bipolar do trabalho na pesca (mulher na terra e homem
no mar), da desconsideração das atividades secundárias da pesca, como conserto de redes e
salga de peixes, ou ainda por desejo de não alterar ordens locais. Mesmo portando amplos
conhecimentos sobre os manguezais e reconhecendo a importância de preservação desse
ambiente e ainda participando ativamente nos trabalhos de pesca e contribuindo para a
sustentação da família, as catadoras de caranguejo tendem no âmbito público a omitir ou
desconhecer a importância do seu trabalho, caso contrário “estariam afirmando que seus
companheiros de fato não garantem o desenvolvimento de seus papéis de provedores”, por outro
lado, no espaço familiar as decisões são tomadas majoritariamente por elas (CARDOSO, 2002,
p.2).
Dito isto, destaco a origem da Resex-Mar de São Caetano de Odivelas como algo que
esteve particularmente relacionado à ação de um grupo de pesquisadoras da UFPA, que ao
realizarem estudos nessa região entre os anos de 1995-1996 conseguiram construir uma sólida
rede de confiança com mulheres que exerciam algumas atividades de pesca no município, mas
que até então não eram reconhecidas e nem mesmo se auto reconheciam como pescadoras.
As mulheres pescadoras que faço referência pertenciam a duas comunidades do
município de São Caetano de Odivelas, Pereru e Cachoeira. Ambas as localidades estão
próximo à zona costeira, sendo a atividade de pesca a principal fonte de renda dos moradores
locais e as vezes complementada com a agricultura. É importante ressaltar que apesar das
mulheres dessas comunidades participarem de diversas modalidades de pesca, como coleta de
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mariscos, tiração de caranguejo, confecção e concerto de equipamentos de pesca, corte e salga
dos peixes, etc, ainda assim não eram percebidas como pescadoras.
Até o início da década de 1990 elas não eram vistas como pescadoras e nem se
identificavam como tal, costumavam pensar seus trabalhos de pesca apenas como uma espécie
de “ajuda” aos seus maridos, os “pescadores de verdade”. Essa situação só começou a mudar
a partir do momento em que essas mulheres começaram a formar associações, como espaços
de visibilidade para o grupo. A criação dessas organizações de mulheres foi em grande parte
influenciada pelo projeto de pesquisa e extensão “Mulheres na Pesca”, desenvolvido em São
Caetano, entre meados da década de noventa, sob a coordenação das professoras Cristina
Maneschy, Luzia Miranda e Lourdes Furtado da UFPA e MPEG.
De acordo com depoimentos, o trabalho das professoras deu uma “sacudida” nas
mulheres das comunidades de Cachoeira e Pereru, sobretudo no sentido de valorizarem seus
trabalhos na pesca. Mas, é importante ressaltar que anterior a ação do grupo de pesquisadoras,
algumas mulheres da localidade já se mobilizavam em torno da Colônia de Pescadores da
região.
Preocupadas com as condições de trabalho de seus maridos, pais e filhos, isto é, dos
pescadores de São Caetano de Odivelas, elas por diversas vezes se dirigiram à Colônia em busca
de direitos. Contudo, a mobilização não era algo construído coletivamente, poucas mulheres
conseguiram articular algum tipo de ação, principalmente quando se tratava de exigir da
entidade benefícios previdenciários assegurados à categoria.
Inexistindo uma organização formal que as fortalecessem, a resistência das mulheres de
Cachoeira só ocorria esporadicamente e individualmente, o que enfraquecia qualquer tipo de
articulação. Como afirma o depoimento de uma moradora da comunidade
“Volta e meia eu estava lá na Colônia querendo saber qual era o direto, qual
era que tinha, o que era que não tinha, por que que eles não faziam
determinadas pautas pra discutir com os pescadores. Aí era um negócio assim
meio estranho, porque a própria diretória na época da Colônia tava também
muito desinformada, não tinha informação de nada, tava assim pra cumprir
tabela” (Entrevistada A. Entrevista realizada em agosto de 2015).

Nessa

relação

com

a

Colônia,

as

mulheres

experimentavam

um

duplo

descontentamento. Estavam descontentes com falta de apoio aos seus familiares do sexo
masculino, formalmente reconhecidos como pescadores, e também com a situação de
invisibilidade dentro da instituição.
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Até meados da década de 1970 as mulheres não eram aceitas nas colônias de pescadores.
Como essas organizações estavam sob a tutela da Marinha de guerra a presença feminina não
era permitida em seu quadro, por isso as mulheres pescadoras não tinham o direito a se
cadastrarem. Somente por volta dos anos de 1978/79 é que as pescadoras foram legalmente
reconhecidas na profissão, podendo ter direito de acessar o Registro Geral de Pesca (LEITÃO,
LIMA e FURTADO, 2009).
Mas de acordo com alguns relatos, até pelo menos o ano de 1996 as mulheres de São
Caetano de Odivelas que trabalhavam na pesca ainda vivenciavam uma situação de completa
invisibilidade na Colônia de Pescadores da região. Aqui a noção de invisibilidade da mulher
pode ser entendida como posição inferior ou secundária que ocupa nas diferentes instituições
(GOLDENBERG, 1997 apud LEITÃO, LIMA e FURTADO, 2009).
A atuação da instituição tornou-se algo questionável para muitas mulheres, pois a
mesma só existia como mera formalidade de registro profissional do pescador e atuava mais no
sentido de arrecadar pagamentos mensais. Esse fato, somado a negligencia do trabalho da
mulher pescadora, forjou uma situação de resistência.
O movimento de resistência das mulheres de Pereru e Cachoeira foi fortalecido no
encontro que há pouco referi, o contato do grupo com o projeto de pesquisa da UFPA das
professoras Cristina Maneschy, Luzia Miranda e Lourdes Furtado. A relação deu origem a duas
associações de Mulheres na Pesca (AMPAP, AMUPESC).
A formação de associações como novos espaços de poder está relacionada à dinâmica
de constituição de sujeitos políticos, esse processo surge quando “uma necessidade é
interiorizada e se transforma em reivindicação, voltando-se para fora do indivíduo, estendendose como reivindicação coletiva que supõe interação e solidariedade” (SOUZA-LOBO, 1991
apud MANESCHY e ALMEIDA, 2002, p.54). Entretanto, mesmo que um grupo de pessoas
compartilhe necessidades e interesses comuns isso não é o suficiente para que surja uma
organização coletiva, antes é necessário a “construção de uma noção de direitos” da
coletividade em questão. Tal cenário só é possível quando o grupo compartilha determinadas
experiências, percepções e práticas que lhes são comuns diariamente (MANESCHY &
ALMEIDA, 2002).
Essa perspectiva se aplica à realidade das mulheres das comunidades de Pereru e
Cachoeira, foi a partir da construção de uma noção de direitos, formulada pela equipe de
professoras citadas anteriormente, que as mulheres dessas localidades criaram suas associações.
A formação dessas entidades é de suma importância para a compreensão do processo de criação
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da Reserva Marinha do município de São Caetano de Odivelas, pois foram as Associações de
Mulheres na Pesca que em suas palavras, “puxaram a RESEX” para a região.
A primeira organização formada foi a Associação de Mulheres na Pesca e na Agricultura
de Pereru (AMPAP) em 1996. Esta foi constituída após a participação de líderes locais no
“Encontro de Mulheres na Pesca” ocorrido na cidade de Vigia, em 15 de fevereiro daquele
mesmo ano. Tendo em vista a importância desse evento, Maneschy e Almeida (2002) afirmam
que:
A partir do encontro em Vigia, a questão do direito de homens e mulheres
trabalhadores da pesca colocaram-se como uma preocupação mais clara. Por isso elas
tomaram, então, a iniciativa de convidar representantes do MONAPE e do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para uma
nova reunião na própria localidade para tratar desses temas (p. 63).

Um ano depois da criação da AMPAP a comunidade de Cachoeira formou a Associação
de Mulheres na Pesca (AMUPESC). De acordo com Maneschy e Almeida (2002)
Como crescia o interesse pela estruturação de um grupo, dadas a expectativa de acesso
a novos cursos de formação e as ideias difundidas sobre associativismo e credito, um
curso de beneficiamento do pescado foi então solicitado e oferecido na própria vila de
Cachoeira. Posteriormente uma das mulheres que estava à frente da incipiente
organização foi procurada pelos administradores da fábrica de gelo, interessados em
contratar mulheres para processar o pescado que aquela empresa pretendia adquirir
junto aos pescadores da localidade (p.64).

Desta forma, o grupo de mulheres de Cachoeira foi ganhando visibilidade até o
momento de formalização da associação em 21 de fevereiro de 1997.
A busca pelo reconhecimento, por melhores condições de trabalho e também por
alternativas de renda, foram as principais motivações que levaram essas mulheres a
constituírem suas associações. Através dessas organizações locais elas participaram de diversos
treinamentos e cursos ministrados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Conselho
Nacional de Desenvolvimento de Populações Tradicionais (CNPT-IBAMA), além de
seminários oferecidos pelo GEPEM/UFPA (MANESCHY, ALMEIDA, 2002).
Foi a partir desse contato entre as mulheres da AMPAP e AMUPESC com essas
instituições, que surgiu a ideia de criar uma Resex-Mar para o município de São Caetano. Por
meio de relatos de mulheres que estiveram envolvidas nesse processo, foi possível perceber que
a proposta de criação da reserva surgiu no bojo das reivindicações das associações das
mulheres. Estas estavam primeiramente interessadas por alternativas de renda e direitos
previdenciários, que até então estavam excluídas. Somado a essa questão surgiu também a
preocupação com a manutenção dos rios e mangues da região.
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É notável nas narrativas das mulheres a atenção dada à questão de geração de renda e
trabalho, por conseguinte a preocupação com os ambientes de pesca, fonte de subsistência
destas e de suas famílias. Sobre essa situação, uma das precursoras da AMUPESC, destaca que
a organização buscava meios de subsistência para mulheres da comunidade, condição que
dependia da continuidade dos recursos naturais, como relata a entrevistada:
“Foi toda uma questão de trabalho mesmo... e ambiental também. A gente
também se preocupou porque se é daqui que a gente tá tirando então a gente
tem que se preocupar em manter isso, porque é só isso que a gente tem. E de
que forma vamo fazer isso? Foi a partir daí que viemos” (Entrevistada A.
Entrevista realizada em agosto de 2015).

As líderes da AMUPESC e AMPAP, após terem participado de diversos encontros
regionais de pesca e terem ouvido falar sobre a existência de Reservas Extrativistas em
localidades próximas, como a da região de Soure, enviaram a Câmara de vereadores de São
Caetano a proposta de criação de uma Resex-Mar para o município, todavia sem a obtenção de
apoio político local, elas encaminharam em 1997, um ofício ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), solicitando a criação de Reserva
Extrativista da Pesca Artesanal.
Esse processo inicial de construção e os tramites realizados em percurso podem ser
visualizados no relato da ex-presidente da AMUPESC:
A gente entrou na época em uma conversa com o Centro Nacional das
Populações Tradicionais, o CNPT ligado ao IBAMA, então a gente começou
muito ir vendo essas conversas por lá, vendo qual era a situação, pra ver a
orientação pra criar uma reserva, que não era simples assim, só chegar lá e
pedir, tinha todo um procedimento (...) tinha toda uma burocracia. E a gente
foi avançando, então a gente começou a fazer as discussões nas comunidades,
nós mapeamos todas as comunidades e fomos. Fizemos várias reuniões, tinha
reuniões que passava das 11 horas da noite, casa cheia mesmo, pessoal
interessado mesmo, o pessoal tava sentindo que não tinha mais aquele
caranguejo em quantidade e principalmente em tamanho. Convidamos os
clubes de mães, as associações, a própria igreja, as escolas, o que tivesse
dentro, a gente chamava, e fomos construindo (Entrevistada A. Entrevista
realizada em agosto de 2015).

Este depoimento é notável pelo fato de demonstrar toda uma organização e dinâmica
coletiva em torno da proposta da Resex-Mar, haja vista que a legitimidade das reservas
extrativistas enquanto política governamental depende em grande parte do índice de demanda
local e envolvimento comunitário.
Se por um lado a proposta da reserva para São Caetano foi acordada pela maioria das
comunidades locais, por outro lado não foi bem aceita pelos governantes da região. Os
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vereadores do município se negaram a prestar qualquer tipo de apoio à criação da reserva. Ainda
assim as “Mulheres na Pesca”, continuaram buscando suportes para a proposta de criação da
Resex-Mar.
Em busca de apoio para criação da unidade, as mulheres da AMPAP e AMUPESC se
dirigiram à Colônia de Pescadores do município. Como mencionei anteriormente, elas já
haviam procurado a instituição em outros momentos a fim de obter direitos previdenciários,
contudo como não eram reconhecidas pelo presidente da entidade como pescadoras, não
conseguiram nenhum tipo de auxílio.
De acordo com alguns relatos, nessa época a Colônia era dirigida apenas por homens,
não havia nenhuma mulher participando ou mesmo cadastrada como pescadora. Essa situação
só veio apresentar algumas mudanças a partir do momento em que essas mulheres, organizadas
em associações, retornaram à instituição demandando apoio à proposta da Resex-Mar. Esse
momento de retorno à Colônia foi significativo, sobretudo para o reconhecimento das mulheres
como pescadoras.
As mudanças foram favorecidas quando o presidente da Colônia de pescadores recusou
dar apoio ao projeto da reserva apresentado pelas mulheres da AMPAP e AMUPESC. Para esse
episódio elas relatam que a falta de subsídios para a ideia da Resex-Mar e ainda a falta de
reconhecimento do seu trabalho na pesca, desencadeou uma situação de tomada de poder. Nessa
ocasião as Associações de Mulheres na Pesca exigiram que houvesse eleições na Colônia de
pescadores para a escolha de um novo dirigente. Elas aspiravam por alguém que pudesse
presidir a organização reconhecendo as atividades de pesca das mulheres e também fornecendo
apoio ao projeto da Resex-Mar o qual elas vinham agenciando.
Dito isto, trago o relato de umas das mulheres envolvidas no processo inicial de criação
da Resex-Mar Mocapajuba. Sua narração destaca os principais elementos e motivos das ações
desenvolvidas naquele período pelo grupo pertencente às Associações de Mulheres na Pesca
daquele local. Além disso, ressalta a busca das mulheres pelo apoio da Colônia de pescadores
Nós viemos com o prefeito, que nessa época era o Pedro Paulo, ele não
assinou o documento e disse que não era responsável, que não queria
responsabilidade com reserva. Aí viemos com o presidente da colônia, que
nessa época o seu Benedito Chagas, ele também não aceitou a proposta da
reserva.... Aí nós lutamos, só que na segunda administração, foi ele, o Pedro
Paulo, o presidente da colônia ainda era o mesmo. Não tivemos esse apoio.
Depois fomos brigar pela colônia, foi uma briga muito grande. Só quem
trabalhava fora daqui, no caso era eu, Carita e Luciana. Então a gente lutava
só pelo nome da colônia, porque a colônia não existia. Não existia a sede, era
só o nome. Aí fomos brigar, porque os pescadores não tinham uma casa
descente, não tinham uma casa onde se colocar e os direitos que eram
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necessários de pescador não existiam. A gente começou a brigar, todas as
mulheres brigando por uma colônia. Aí fomos, até que ganhamos espaço e
tentamos fazer uma eleição. Ganhamos a colônia. Quem veio responsável
pela colônia, que nós botamos para assumir foi um Sr. por nome Mucá. Ele
administrou a colônia. Pedimos apoio para a reserva, mas ele não deu.
Colocamos ele e ele não deu apoio para a reserva. Ele estava capacitado,
sabia o que era uma reserva, mas não nos deu apoio. Ai nos invocamos e
tiramos ele também. Colocamos o Seu Walter para vir a candidato, porque o
Seu Walter nessa época era o vice dele. Aí incentivei o Seu Walter, disse o
que era um reserva, mostrei os documentos que eu tinha guardado e comecei
a capacitar o Seu Valter através da colônia. Depois fui dizer da reserva. Pedi
pra ele que seguisse esse destino conosco, que desse essa ajuda porque a
reserva vinha trazer benefícios não só para os pescadores, mas pra cidade de
modo geral, pra nossa comunidade. Ele me ouviu. Perguntou como era,
agarrei e disse que ia leva-lo até o ICMBio. Daí o levei, chamei as pessoas
que eram de dentro do ICMBio, no caso, era o Vergara que trabalhava nessa
época. Aí a Célia, a Sandra, a Carita e eu sentamos com ele e fomos capacitálo. Ele se interessou pela reserva. Através disso, graças a Deus, hoje temos a
associação da reserva (Entrevistada B. Entrevista realizada em setembro de
2015).

O relato deixe evidente a presença e a luta de mulheres pertencentes à Associação de
Mulheres na Pesca, que desbravaram a proposta da Resex-Mar para o município de São Caetano
de Odivelas. De acordo com o depoimento, a Colônia de Pescadores da região é fruto da
articulação do grupo de mulheres, mas não apenas no que se refere aos aspectos estruturais da
entidade, porém também organizacionais, sobretudo em relação a inclusão de mulheres na
instituição, o que expressou o reconhecimento da classe nos trabalhos de pesca. O relato
seguinte, manifesta semelhante opinião,
“A Colônia é um processo da nossa organização. Eles (dirigentes da
organização) entendiam que só quem era pescador era só os homens e as
mulheres eles diziam: conto três, é a fulana, fulana e fulana. De uma delas eu
lembro bem o nome que ele dizia. Era a Maria porque ele conhecia, por que
ela ia lá fora com o marido pescar, mas toda a pesca interior ele ignorava,
fosse de camarão, caranguejo turu, seja qualquer outro marisco ele ignorava
enquanto profissão e trabalho. Eles não apoiavam a ideia da RESEX e ainda
não reconheciam o trabalho da mulher[...] O fato é que a gente se organizou
e tomamos a Colônia dele, ele disse que não ia sair, mas nós buscamos apoio,
fomos com a Pastoral dos Pescadores, corremos atrás e tomamos a Colônia
[...]. Ainda conseguimos escrever 22 pescadoras na época, só! ” (Entrevistada
A. Entrevista realizada em agosto de 2015).

Os depoimentos descritos, evidenciam um cenário de disputa por poder e constituição
de sujeitos políticos. Mulheres que estiveram esquecidas e por um longo tempo tiveram seus
direitos negligenciados, se organizaram e conseguiram conquistar espaço dentro de uma
organização marcada pela subserviência feminina.
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Ainda que os resultados pareçam pequenos, ou seja, o cadastramento de apenas 22
mulheres na Colônia de Pescadores, a ação reconheceu os trabalhos de pesca desenvolvidos
pelas mulheres, situação que cedeu espaço para representação política da classe dentro da
entidade.
No bojo da luta dessas mulheres estava a questão da busca pelo reconhecimento de suas
atividades na pesca, neste meio havia também uma preocupação com as condições de vida e
trabalho dos pescadores e a necessidade de proteção dos recursos pesqueiros da região. A
preocupação com os ambientes de pesca era acertada pela ideia de criação da Resex-Mar. A
tomada da Colônia de Pescadores pelas mulheres que defendiam essa proposta foi fundamental,
pois mesmo não conseguindo o apoio necessário naquele momento, elas conseguiram se
posicionar e influenciar outras pessoas dentro daquela instituição.
Mesmo com todo o esforço das mulheres da AMUPESC e AMPAP, a proposta da
reserva não se consolidou no município durante a década de noventa. De acordo com dados do
ICMBio (2014) o projeto para criação da Resex-Mar ficou estagnado por quase uma década.
Segundo relatos a estagnação da proposta foi determinada pela falta de apoio político
dos governantes locais e também por causa da divulgação de possíveis problemas que a Unidade
de Conservação poderia gerar, tais como acesso restrito aos recursos naturais, modificação de
práticas de trabalho, dentre outras situações consideradas problemáticas para os pescadores.
Circunstâncias que diziam estar ocorrendo no município de Soure, onde se estabelecia a
primeira Resex-Mar do Estado do Pará.
O cenário desfavorável à criação da reserva, foi aos poucos desmotivando as
incentivadoras da proposta, como ressalta a fala seguinte:
“Algumas das pessoas que lideravam o movimento pela criação da RESEX,
foi aos poucos desanimando, foi retroagindo... resolvemos deixar a proposta
pra trás” (Entrevistada C. Entrevista realizada em março de2015)

Após alguns anos de luta as mulheres que encabeçaram o projeto da Resex-Mar, por
diferentes razões, se afastaram e tomaram rumos diferentes, e apesar delas não terem
conseguido êxito com na criação da UC, foram exitosas nas suas organizações de pesca. As
associações de pesca AMPAP e AMUPESC formadas por elas em meados da década de
noventa, subsiste em São Caetano até os dias atuais.
Na comunidade de Pereru por exemplo, o comando é feminino. A AMPAP é uma das
principais organizações locais, comandada por pescadoras e agricultoras. A associação é ativa
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e reconhecida por grande parte dos moradores. A organização promove alternativas de renda e
também atividades culturais e ambientais na comunidade (ICMBio, 2014). Dito isso, passo para
o que denomino como segundo momento de composição da reserva Mocapajuba, este momento
teve início em meados da década de 2000 e foi protagonizado por representantes da Colônia de
Pescadores de São Caetano de Odivelas.

4.3. A Colônia de Pescadores Z-4 e a Resex-Mar Mocapajuba
Entre os anos de 2006 e 2007 ressurgiu o interesse pela criação da Resex-Mar no município
de São Caetano de Odivelas. Este segundo momento da demanda foi protagonizado por sujeitos
vinculados à Colônia de Pescadores Z-4, principal entidade da classe na região. A organização
foi fundada no ano de 1925, atualmente possui sede própria com localização no centro da
cidade, em frente ao rio Mojuim e ao lado do principal mercado de peixes de São Caetano.
A Colônia possui aproximadamente 2.000 pescadores associados, que são identificados
de acordo com o tipo de atividade pesqueira exercida. As diferentes categorias de pescadores
são expressas nos documentos profissionais cedidos pela própria entidade, isto é, a carteira de
pescador. O ICMBio, tendo acesso a esses documentos, identificou que a Z-4 divide os
praticantes da pesca em cinco categorias: pescadores artesanais; pescadores ribeirinhos;
pescadores caranguejeiros; pescadores marisqueiros e pescadores curralistas.
Até o momento não há referências sobre projetos constituídos por essa entidade. Suas
principais ações se resumem à prestação de serviços sociais advindos do governo federal como
o Fome Zero e benefícios como aposentadoria, salário maternidade e auxílio doença. Além
disso, os líderes da organização desenvolvem esforços para trazer cursos de capacitação para
os filhos dos pescadores e ainda buscam identificar e proibir a pesca predatória (ICMBio, 2014).
Segundo relatos foi sob o comando de dirigentes da Colônia de Pescadores Z-4 de São
Caetano de Odivelas que a proposta de criação da Resex-Mar para o município foi reorganizada
entre os anos de 2006 e 2007, até o seu decreto em novembro de 2014. A criação da referida
unidade foi orientada por parâmetros estabelecidos pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), que desde 2000 estabelece os critérios e normas para a
criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação. Em relação a constituição de uma
unidade de conservação o SNU prevê que,
Art. 2º O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar: I - a
denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o
órgão responsável por sua administração; II - a população tradicional beneficiária,
no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável;
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III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas
Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e IV - as atividades
econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas.
Art. 3º A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se,
preferencialmente, na sua característica natural mais significativa, ou na sua
denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste último caso, às designações
indígenas ancestrais.
Art. 4º Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação
elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta
pública e os demais procedimentos administrativos necessários à criação da unidade
(BRASIL, 2002).

Seguindo as orientações do SNUC o município de São Caetano por meio do Ministério
do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBIO), teve publicado em abril de 2014 um estudo socioambiental referente à proposta de
criação da Reserva Extrativista Marinha na região.
Nesse estudo os odivelenses foram caracterizados como população que vive
fundamentalmente da pesca e da mariscagem; conhecedores da área e do ambiente de onde
retiram os recursos necessários à reprodução social de suas famílias (ICMBio, 2014). Em
seguida a publicação desse estudo, o Instituto Chico Mendes promoveu no mês de julho de
2014 quatro audiências públicas na região do Salgado Paraense. De acordo com o instituto o
objetivo das reuniões era ouvir a opinião dos moradores, movimentos sociais e autoridades
locais sobre a criação de três novas Reservas Extrativistas – dentre estas a de São Caetano – e
a ampliação de uma que já existe no litoral nordeste do Pará. Conforme o Instituto as audiências
contaram com a participação de pelo menos 800 pessoas.
Por outro lado, há relatos de que as reuniões da Resex-Mar Mocapajuba ocorreram de
modo esporádico e desorganizado. Moradores de São Caetano afirmam que não foram
informados sobre as reuniões, não houve nem mesmo divulgação sobre a audiência pública da
reserva, ocorrendo assim a pouca participação das comunidades. Há ainda, a informação de que
audiência realizada na sede da Colônia dos pescadores, apresentou um número tão reduzido de
pessoas que houve a necessidade de buscar assinaturas de moradores locais que estavam nas
áreas do entorno, deste modo improvisado foram coletadas aproximadamente 100 assinaturas.
Após a realização da audiência pública o processo foi encaminhado ao Ministério do
Meio Ambiente (MMA) e em seguida à Presidenta da República Dilma Rousseff, que como já
mencionado anteriormente, em outubro de 2014 finalmente decretou a criação da Reserva
Extrativista Marinha de Mocapajuba. A designação dada a reserva foi fornecida após a reunião
de alguns membros da Colônia de Pescadores Z-4, que fizeram a junção dos nomes dos quatro
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principais rios do município de São Caetano e assim formaram o nome que corresponde ao que
eles acreditam ser a característica natural mais significativa da reserva.
De acordo com o estudo técnico elaborado pelo ICMBio (2014) a criação de
Mocapajuba decorreu sobretudo de situações de conflitos no setor pesqueiro, ocorridos devido
à prática da pesca esportiva na região, a invasão de áreas de coleta de crustáceos por moradores
de outras localidades e municípios, e também por causa da pesca predatória originada pelo uso
de alguns tipos de currais.
A questão dos conflitos relacionados à pesca esportiva16 no município se apresenta de
forma recorrente nos discursos de alguns pescadores vinculados a Colônia Z4. Eles declaram
que o que ocorre de fato em São Caetano não é pesca esportiva, mas sim “pesque e leve”. Pois,
“Pessoas de todos os lugares chegam e adentram os rios na hora que querem,
pegam o que querem e na quantidade que querem” (Entrevistado D.
Entrevista realizada em maio de 2015).

De acordo com dirigentes da Colônia de Pescadores, a pesca esportiva foi intensificada
no ano de 2008, por meio de ações da prefeitura do município. Nesse mesmo período foi criado
Torneio de Pesca Esportiva de São Caetano (TOPESCO). A iniciativa prometia gerar emprego
e renda às comunidades pesqueiras locais, os pescadores iriam desempenhar atividades como
guias de pesca aos turistas do município, tem-se informações de que a prefeitura ainda chegou
a promover um tipo de capacitação dos pescadores para o exercício dessa atividade, os
pescadores chegaram ainda a acompanhar e informar as áreas pesqueiras para os visitantes.
Contudo, após a um curto período de tempo esses pescadores não foram mais contratados para
essa atividade, em contrapartida a prática da pesca esportiva permanece na região com todo
vigor (ICMBio, 2014).
Pescadores artesanais de São Caetano, sobretudo aqueles que moram mais próximo à
sede municipal apresentam a pesca esportiva como o principal problema da região, na medida
em que se sentem prejudicados com essa prática, sobretudo em relação à diminuição do pescado

16

A secretaria de pesca e aquicultura do Pará (SEPAq) declara que o município de São Caetano de Odivelas se
tornou o principal destino para os praticantes da pesca esportiva e do turismo fluvial. Como o município se encontra
próximo ao oceano e a presença de furos, rios e ilhas, há a migração de espécies consideradas atrativas para a
prática da pesca esportiva. “Dada a importância da pesca esportiva, para a SEPAq o município é considerado como
prioritário para a implantação de Sítios Pesqueiros Turísticos com data prevista para o período 2012 a 2015. O
maior desafio para SEPAq será organizar a cadeia produtiva da pesca esportiva, relacioná-la com o turismo de
pesca e viabilizá-la como atividade ambientalmente correta” (DOL 2011, apud ICMBio, 2014).

85

no município. Diante disso, a Resex-Mar é por ora indicada como o meio possível de
estabelecer as regras necessárias à atividade de pesca recreativa, que ocorre hoje de forma
desregrada e livre.
O uso de recursos comum foi exemplarmente debatido por Garret Hardin no seu seminal
artigo “The tragedy of the Commons”, publicado na revista Science no ano de 1968. Apesar de
ter tratado, ou mesmo reduzido, recurso comum com livre acesso, o autor conseguiu levantar
importantes questões sobre a relação dos seres humanos com os recursos naturais. Para Hardin,
um bem comum não gerenciado inevitavelmente chegaria à sua degradação. Os recursos
apropriados em comum, isto é, oceanos, rios, ar, parques nacionais, estavam sujeitos à
degradação massiva (FEENY et.al, 2001).
A teoria defendida pelo autor argumenta que em situação de uso de recursos limitados,
a tendência humana é buscar individualmente a maximização de ganhos, tendo assim como
resultado o prejuízo de toda uma coletividade, o que ele denominou como “tragédia dos
comuns”. Como alternativa à degradação dos recursos comuns era necessário privatiza-los ou
mantê-los como propriedade do estado, desta forma haveria a definição de regras de acesso e
uso (SCHMITZ, MOTA, SILVA JÚNIOR,2009).
Para exemplificar essa situação, Hardin (1968) destaca o caso de um pasto comum. O
exemplo consiste basicamente na situação em que se deixa um determinado número de pastores
soltarem seu gado num pasto de propriedade compartilhada e logo o bem comum se encontra
arruinado. Segundo o autor, isso ocorre porque o pasto tem uma limitada capacidade de suporte
e cada pastor obtém o pleno benefício do aumento do seu próprio gado, enquanto os malefícios
advindos da super-exploração do recurso são compartilhados por todos os pastores. Perdas
fracionais não são suficientes para deter proprietários agressivos de gados, de modo que todos
os exploradores sofrem no caso de um bem comum não gerenciado. A isso ele denominou de a
tragédia dos comuns.
Talvez a população pesqueira de São Caetano nunca tenha ouvido falar da tese de
Hardin, contudo as experiências diárias os remetem a ideia de que se a pesca no local continuar
desregrada, como vem ocorrendo nos últimos anos, a base que os sustenta materialmente e
socialmente ficará irreversivelmente comprometida. Nesse sentido, a Colônia de Pescadores,
principal incentivadora da Resex-Mar, defende que a criação da unidade de conservação no
município vai impor a fiscalização que precisam para ter assegurado a continuidade de suas
áreas de pesca.
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Além do evidente conflito socioambiental que hoje existe entre os pescadores artesanais
e esportistas com relação a disputa por acesso e uso dos recursos pesqueiros do município,
existem outras tantas situações conflituosas que permeiam o processo de constituição da ResexMar Mocapajuba.
De acordo com dirigentes da Colônia de Pescadores, um dos principais impasses que a
criação da reserva encontrou está relacionado à falta de apoio político local, os prefeitos e
vereadores que tinham seus mandatos na época se recusavam a assinar as cartas de adesão. Os
governantes alegavam que o estabelecimento de uma Resex-Mar na região iria prejudicar a
população, pois iriam ficar proibidos de ter acesso aos rios da localidade. Esse discurso foi
repetidamente expressado pela prefeitura e pela Câmera de vereadores do município, a fim de
que houvesse a desistência da criação da Unidade de Conservação em São Caetano.
Representantes da Colônia Z-4 declaram que por inúmeras vezes estiveram com
prefeitos e vereadores do município em busca de apoio para a proposta de criação da ResexMar, contudo os governantes se recusaram a fornecer qualquer meio de ajuda. Alguns desses
políticos eram proprietários de casas de veraneio em São Caetano de Odivelas e também
praticante da pesca esportiva, o que de certa forma os influenciou a ter uma postura de oposição
à criação da reserva na região.
Mas além desses fatores, há também relatos de que a falta de apoio dos políticos locais
à criação reserva, foi algo motivado pelo medo que os governantes tinham da possibilidade do
presidente da Colônia Z-4 obter ainda mais popularidade, e com isso se candidatar a algum
cargo do legislativo, por conseguinte ganhar as eleições. Mesmo com a carência de apoio
político e sem condições estruturais a organização dos pescadores prosseguiu com a proposta
da reserva, obtendo ao final do ano de 2014 o decreto de criação da unidade.
Atualmente a reserva Mocapajuba passa por fase de implementação. Nesse sentido, a
unidade aguarda disposições do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio para composição
de seu Conselho Deliberativo, tal qual é exigido pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC, 2000).
Logo após o decreto de criação de Mocapajuba, foi formado a Associação dos Usuários
da Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba ou simplesmente AUREMOCA. Dentre os
principais objetivos dessa organização destaca-se:
Desenvolver, incentivar, coordenar, executar e administrar a realização de projetos
que objetivem a conservação e a preservação da Resex Mocabajuba, sua diversidade
biológica e genética, e o meio ambiente, bem como elaborar programas de
conscientização ecológica das populações que ali habitam, e as dos centros urbanos,
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com relação àqueles ambientes naturais em especial (Estatuto da Associação dos
Usuários da Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba, 2014).

A AUREMOCA é hoje presidida pelo senhor Valter Chagas da Fonseca, que até pouco
tempo antes da criação da reserva era presidente da Colônia de Pescadores. No entanto, tendo
em vista a chefia do Conselho Deliberativo da RESEX ele decidiu, junto com o quadro de
líderes da Z-4, se afastar da presidência dessa organização e assumir a liderança da Associação
dos Usuários da Reserva e assim aguardar a composição do Conselho Deliberativo da unidade,
para o qual ele pretende também compor o quadro representativo.
A Colônia de Pescadores desde 2006 se apresenta como a principal interessada na
Resex-Mar. Como já dissemos, foram os dirigentes dessa entidade que retomaram como o
projeto de criação da reserva para o município de São Caetano. Mas a articulação política
desenvolvida, sobretudo pela liderança da instituição, tem sido questionada por diferentes
sujeitos. A maior parte dos questionamentos dirigidos à Colônia Z-4, ocorrem por parte dos
próprios pescadores locais que em alguns casos estão associados à organização. Nesse sentido,
as principais críticas estão relacionadas às ações de concentração de poder pelos dirigentes,
sonegação de informações, incompetência de gestão, etc. Tais fissuras, podem configurar o
surgimento de conflitos intra-institucionais, isto é, embates entre atores pertencentes a uma
mesma organização e que refletem nos mecanismos que dão sentido às suas relações sociais
internas.
Esse tipo de conflito que configura a estrutura da Colônia Z-4 é uma situação que
segundo Furtado (2004), é algo comum às organizações dos pescadores, que ainda gozam de
uma fragilidade política marcada por desarticulação institucional, individualismo, passividade
e espera assistencialista
Ex-membros da Z-4 questionam a pouca circulação da liderança na organização, há pelo
menos quinze anos que o quadro de líderes não passa por mudanças, como descrito no relato
abaixo:
“Os cargos na Colônia são cultivados, permanecem sempre nas mãos das
mesmas pessoas” (Entrevistado C. Entrevista em março de 2015).

De acordo com depoimentos, a Colônia de Pescadores restringiu entre eles o processo
de criação da reserva, as comunidades locais e suas respectivas associações tiveram sua
participação abnegada, a entidade tomava decisões sem o prévio conhecimento do restante da
população. Dentre os que argumentam a atuação da Colônia Z-4 há aqueles que defendem que
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por mais que a organização dos pescadores tenha se empenhado no processo de criação da
Resex-Mar e tenha passado por inúmeras dificuldades, isso não lhes dá o direito de se apropriar
exclusivamente da gestão da unidade, como vem ocorrendo.
Antes, se faz necessário que as reuniões promovidas pela Colônia, principalmente as
que dizem respeito a assuntos da reserva, sejam divulgadas a todos os moradores locais, dando
assim a estes o direito a participação.
Do outro lado, isto é, nos discursos dos membros da Colônia de Pescadores Z-4,
percebe-se que todo ímpeto a favor da Resex-Mar está relacionado à percepção que eles têm
sobre a questão. Eles entendem que no bojo da unidade de conservação existe uma “força” que
a Colônia jamais poderia obter, no sentido de poder fornecer melhores condições de vida ao
pescador, melhoras estas que vão desde estabelecer maiores fiscalização aos ambientes
aquáticos dos quais tiram seu sustento, até a obtenção de recursos materiais como casa, barco,
rabeta, motor, etc. para o pescador.
Essas pessoas declaram que conhecem o potencial que tem uma Resex-Mar, tomando
emprestadas suas palavras, ela pode até “engolir a Colônia”. Diante dessa possibilidade, o expresidente da organização afirma que desde quando resolveu retomar com a ideia da reserva
para o município não o fez querendo separar uma coisa da outra, tal qual ele já havia visualizado
em outros locais, a intenção, portanto era trabalhar em conjunto, RESEX e Colônia.
Diante de todo esforço que tiveram que desempenhar para a constituição da Resex-Mar
no município, a Colônia de Pescadores acredita que tem o direito de gerir a unidade. Como
ressalta um dos interlocutores desta pesquisa:
“A gente não vai dar o bolo pra outro vim comer... Pro camarada que não
trabalhou em nada. Quem tem que comer esse bolo é a gente mesmo”.
(Entrevistado E. Entrevista realizada em abril de 2015).

O bolo neste caso indica uma metáfora com relação a criação da RESEX, um “bolo”
que se caracteriza como um bem coletivo, mas que resulta sobretudo, da ação de um grupo
específico, isto é, da Colônia de Pescadores.
Pode ser que o comportamento desenvolvido pelos líderes da Colônia esteja realmente
relacionado à intenção de manter-se no poder, tal qual alega o grupo contrário, contudo não é
apenas isso, a ação do grupo, e sobretudo das pessoas que se encontram na frente da
organização, envolve, também uma forma específica de compreender o poder e seus possíveis
benefícios, isto é, como algo que deve ser dado somente aqueles que lutam por ele. Na metáfora
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do bolo podemos evidenciar a preocupação do grupo com o aquilo que Olson (1965) chamou
de free rider.
A teoria da ação coletiva desenvolvida por Olson (1965) parte do princípio de que:
Os indivíduos não agem com vista aos seus objetivos comuns ou com vista aos
interesses do grupo, a não ser que o número de indivíduos num grupo seja muito
pequeno, ou que haja coerção ou qualquer outro estratagema especial que os leve a
agir com vista a esse interesse comum. Em outras palavras, mesmo que todos os
indivíduos de um grande grupo sejam racionais e egoístas e mesmo que todos se
beneficiem, agindo como um grupo, para atingirem interesses ou objetivos comuns,
esses indivíduos não agirão voluntariamente para conseguirem atingir esses interesses
comuns ou de grupo (OLSON, 1998:1-2; Trad. portuguesa; Original: 1965 apud
SCHMITZ, 2014).

Segundo Schmitz (2014) os argumentos defendidos por Olson se fundamentam na ideia
de que alguém que não pode ser excluído dos benefícios de um bem coletivo, uma vez que o
bem encontra-se produzido, tem pouca ou nenhuma motivação para contribuir voluntariamente
no fornecimento desse bem. A partir da identificação desse tipo de comportamento Olson
introduziu o conceito do free rider. Contudo, Cunha (2004) nota que fatores como normas,
valores e sistemas culturais não foram reconhecidos na teoria desenvolvida pelo teórico como
formas potenciais e construtivas de ação coletiva, sendo que incentivos materiais não são
suficientes para explicar o envolvimento ou não em ações sociais.
No caso específico da constituição da Resex-Mar de Mocapajuba, identificamos que os
conflitos, principalmente aqueles que se desenvolvem entre o próprio grupo de pescadores
artesanais, isto é, aqueles que constituem a Colônia de Pescadores e aqueles que não se inserem
na organização, estão permeados de valores e concepções.
De um lado existe um grupo que acredita que o poder de decisão política e gestão deve
ser mantido nas mãos de quem lutou por isso, ou seja, sob o comando do grupo que conseguiu
a obtenção do bem público, no caso a Resex-Mar. Por outro lado, há também aqueles que
acreditam que por mais que a reserva seja consequência do empenho de um número específico
de pessoas, isso não dá o direito às mesmas de manter-se continuamente no poder, pois assim
perde-se a possibilidade de participação popular e consequentemente todo teor democrático que
a ação deveria ter.
Mesmo diante de tudo isso, ambos os grupos, principalmente as pessoas que compõem
o quadro da liderança dos grupos, entendem que as discordâncias entre si ocorrem devido aos
seus diferenciados pontos de vista e concepções. Os grupos envolvidos demonstram uma
maneira tranquila de lidar com situações conflitivas. Até mesmo nos conflitos com os
pescadores esportista nunca se ouviu falar que a situação tenha deflagrado algum tipo de
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confusão. Em relação a isso os pescadores declaram que nunca pretenderam utilizar o uso da
força, o que sempre desejaram de fato era a promoção de instrumentos legais que pudessem
colocar “freios” na forma desregrada com que os recursos naturais da região estavam sendo
apropriados.
Nesse sentido, os conflitos em torno da criação da Resex-Mar Mocapajuba se expressam
em formas de embate entre grupos e atores sociais portadores de interesses e ações divergentes.
Podendo ser classificados como conflitos socioambientais, uma vez que ocorre
Entre grupos e atores sociais com diferenciados modos de apropriação, uso e
significação do território, de modo que um determinado grupo se sente ameaçado em
suas formas sociais de apropriação e distribuição dos recursos naturais por impactos
indesejados ocasionados por outro grupo ou atores (MUNIZ, 2009, p.18).

Em vias disso, Little (2006) destaca que cada grupo ou ator torna-se portador de um
discurso, onde as ações desses sujeitos são orientadas e validadas a partir de determinadas bases
de legitimidade cultural e política.
No caso do grupo que se encontram a favor da Resex-Mar de São Caetano, a base que
garante a legitimidade de suas ações se fundamenta em discursos de cunho ambiental. Volta e
meia pessoas vinculada a Colônia Z-4 utilizam elementos como meio ambiente e
sustentabilidade para validar suas demandas pela Resex-Mar e demais ações.
Nesse sentido, destaco um diálogo que tive com um dos dirigentes da AUREMOCA
onde ele destacou que havia recebido críticas de um governante local acerca do seu comando
sobre a Resex-Mar.
“Eu deixei ele falar tudo o que tinha, quando terminou perguntei: você sabe
o que é meio ambiente? Ele disse que não, então eu nem vou discutir contigo”.
(Entrevistado E. Entrevista realizada em abril de 2015).

Para o dirigente da AUREMOCA, o meio ambiente e a sustentabilidade são elementos
que justificam a criação da Resex-Mar Mocapajuba. Quando questionado sobre a importância
do termo sustentável, o que isso representava para ele e para o movimento pró-Resex, o mesmo
respondeu que este elemento apresenta relevância dentro da reserva porque corresponde ao
“sustento do pescador por meio do mar. É dali que o pescador vai tirar seu sustento”. O
elemento sustentável nesse sentido está relacionado à condição de continuidade dos modos de
vida do pescador. O emprego de termos como meio ambiente e sustentável e/ou sustentabilidade
vêm não apenas explicitar o caráter mor da reserva Mocapajuba, mas também legitimar sua
implementação.
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O representante da AUREMOCA, juntamente com os líderes da Colônia Z-4 tem se
esforçado para implementar a Resex-Mar, o que significa de imediato a necessidade de
constituição de um Conselho Deliberativo. Esta etapa tem se mostrado complexa e morosa para
os seus envolvidos, que se veem perdidos frente à obrigação de formação de um conselho
gestor.
A Resex-Mar Mocapajuba mesmo passado mais de um ano desde sua criação, ainda não
conseguiu alcançar nenhuma representatividade local. Apesar de existir uma Associação dos
usuários, esta permanece apenas no âmbito legal, aqueles que a integram são apenas pessoas
pertencentes a Colônia de Pescadores, e mais especificamente, os lideres dessa entidade que
contribuíram para criação da referida reserva. A participação nos assuntos da Resex-Mar e a
própria unidade de conservação em si aparece como algo restrito à Colônia e ao seu séquito.
Essa falta de envolvimento e participação de outros sujeitos, além daqueles matriculados na Z4, pode ser entendia como resultante de uma série de incongruências ao longo do processo
institucional de implementação da reserva.
Após a criação da unidade o ICMBio deveria divulgar o decreto de constituição da
Resex-Mar para as populações locais para assim dar início à formação da entidade de cogestão,
no entanto as comunidades beneficiárias não foram informadas a respeito da institucionalização
da reserva. Diante disso, quando questionados em nossos estudos sobre a existência da ResexMar muitos relataram desconhecer o assunto. A carência de informações é um dos principais
motivos pelo quais a Resex-Mar Mocapajuba encontra dificuldades para sua implementação,
refletindo até mesmo em conflitos locais. Por diversas vezes o presidente da AUREMOCA
comentou sobre as dificuldades que o grupo encontrava para cumprir as exigências legais de
constituição da reserva, sobretudo instituir o Conselho Deliberativo, pois dependiam de um
posicionamento do ICMBio e o instituto não lhes esclareciam como deveriam orientar suas
ações no sentido de agilizar os procedimentos para implementação da unidade.
O dirigente da AUREMOCA relatou que se sentia perdido e desorientado com relação
aos tramites de implementação da Resex-Mar e até mesmo com medo de agir, pois sem
esclarecimentos temia pela possibilidade de tomar alguma decisão irregular. Mencionando
algumas dificuldades que encontrara para cumprir feitos burocráticos, fez a seguinte colocação:
“A gente parece isopor em cima d’água, flutuando sem orientação”. O representante da
AUREMOCA e demais envolvidos com o processo de implantação da reserva, não dão um
passo à frente se não for sob o ordenamento de instituições como ICMBio e Ministério Público,
tentando ao máximo se adaptar às exigências institucionais.
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Santos e Schiavetti (2013) ressaltam que medidas institucionais como indicações do
SNUC (2000) que prenunciam que o ICMBio deve presidir a gestão das reservas, compromete
a capacidade de autogestão das populações tradicionais beneficiárias. O conceito de autogestão
no caso das RESEXs pode ser traduzido como
Uma administração efetuada prioritariamente pelos beneficiários, com a participação
secundária do órgão governamental. Este deve procurar auxiliar e orientar a tomada
de decisão por aqueles, a fim de que a mesma esteja de acordo com a legislação
aplicável (SANTOS, SCHIAVETTI, 2013 p. 482).

No caso da Resex-Mar Mocapajuba não se evidencia processos de tomada de decisão
partindo eminentemente da população local e sendo orientada pelo órgão gestor da reserva.
Antes percebemos os representantes das populações locais se esforçando para cumprir uma
série de requisitos que são externos às suas realidades, reconhecendo e legitimando processos
de imposição, ao ponto de indicarem que “Agora quem dá as cartas é o ICMBio”. Nesse
sentido, as comunidades locais acabam apresentando um papel secundário, não dão as cartas
em nada, não decidem o que deve ser discutido ou como deve ser discutido, simplesmente não
encontram espaço para uma autogestão. Fala-se de uma gestão compartilhada, mas que ao fundo
está submersa em um conhecimento puramente técnico.
Bucci (2009) destaca que o processo institucional de implementação das RESEXs
costuma impactar diretamente as populações tradicionais, pois
Traz questões novas, que não faziam ou ainda não fazem parte de suas
preocupações/visões de mundo. Planos de manejo, projetos de fomentos, metas e
cronogramas correspondem a um determinado sistema racionalizado, que impacta
diretamente aquilo que está sendo proposto preservar: os costumes tradicionais
(ibidem, p. 17).

Mas, além da dificuldade de absorção de novas posturas, há também o problema de falta
de referências. Ao passo que se exige desses grupos novos comportamentos, seria necessário
ao menos lhes fornecer condições estruturais, materiais e informacionais para o cumprimento
das exigências do “mundo moderno”, caso contrário as determinações se tornam apenas
processos vazios e sem sentido para os envolvidos.
Por falta de esclarecimentos, pouco tem se caminhado em relação ao processo de
implementação de Mocapajuba. Aqueles que estão dirigindo o movimento não sabem como
proceder e nem mesmo recebem subsídios para articular novas ações de cogestão. De acordo
com representantes da associação de usuários da reserva, a demora para instituir o conselho
gestor da unidade e, por conseguinte o plano de manejo, está relacionada à delonga em práxis
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de órgãos externos. Como por exemplo, o alongamento para realizar reuniões17 de apresentação
do decreto de criação da Resex-Mar às comunidades locais e a demora para definir os usuários
da reserva. Nesse sentido, Spínola (2011) sustenta que:
Um obstáculo que condiciona os limites da efetivação da RESEX, com seus avanços
e retrocessos, é o distanciamento da agência ambiental em relação aos grupos locais.
A parceria entre as populações extrativistas e o Estado é uma prerrogativa deste tipo
de UC. No entanto, esta parceria pode ficar comprometida, por diversos fatores – p.ex.
recursos financeiros e humanos restritos – quando não há efetivação do papel da
agência ambiental estatal (fiscalização, implantação e coordenação do Conselho
Deliberativo) na RESEX (p. 64).

Vejo a falta de reuniões consultivas e a carência de consultas públicas no processo de
criação da Resex-Mar Mocapajuba como grande razão de sua pouca consolidação, a ausência
de esclarecimentos sobre a reserva trouxe uma morosidade ao seu processo de implantação ao
ponto de muitos envolvidos perderem a credibilidade na existência da unidade e mesmo a
confiança na atuação daqueles que estão afrente do movimento.
Em relação isso destaco as falas de alguns moradores de São João de Ramos,
comunidade abrangida pela reserva, que alegam:
“Mais de quatro anos que eles (Colônia de Pescadores) estão com essa
história” (Morador I, 50 anos). “Disseram que vinha, mas até agora não se
vê nada” (Morador II, 69 anos). “Esse negócio (RESEX) é um fuxico que
inventaram” (Morador III, 46 anos)

As fases iniciais de criação de uma reserva podem ser consideravelmente simples, por
outro lado, o “desafio permanece na sustentação dessas iniciativas a longo prazo” (SILVA,
2007.p 177). O processo de criação da Resex-Mar Mocapajuba transcorreu por quase duas
décadas, sendo dirigido por Associações de Mulheres da Pesca e posteriormente pela Colônia
de Pescadores Z-4. Ambos grupos agiram sob contextos e motivações específicas, mas a
questão é que a área da reserva quando criada abrangeu grupos além dos limites das
organizações mencionadas, isto é, populações que nunca ouviram falar sobre unidade de
conservação. Nesse sentido, caberia aos órgãos gestores dessa política promover ações de
esclarecimentos, no entanto muitas coisas passaram ao largo.
Grande parte dos moradores de São Caetano de Odivelas ainda não conseguiu perceber
a Resex-Mar como coisa pública, associam a unidade como bem pertencente a Z-4 e ao seu
séquito. A questão se revela problemática à medida que reflete no processo de instituição da

17

A primeira reunião de apresentação do decreto de criação de Mocapajuba, foi promovida pelo ICMBio, em
novembro de 2015, após há quase um ano de existência da unidade, questão que enfatizo melhor no quinto capítulo
desta dissertação.
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reserva, o qual requer formas participativas que incluam o reconhecimento mútuo de saberes e
de competências. Diante disso, trago no capítulo seguinte reflexões sobre o processo de criação
e implantação de Resex-Mar Mocapajuba a partir do caso de São João de Ramos, uma das
comunidades abrangidas pela área da reserva.
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5. VILA DE SÃO JOÃO DE RAMOS SOB CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE
MOCAPAJUBA.
Neste capítulo apresento minhas observações etnográficas coletadas na vila de São João
de Ramos, comunidade insular pertencente ao município de São Caetano de Odivelas. O
capítulo encontra-se dividido em três seções. A primeira trata de conflitos socioambientais
locais sob o contexto de implementação da Resex-Mar na região. A segunda seção trata da
territorialidade das populações pesqueiras a partir da realidade da comunidade referida. E a
seção final destaca a percepção de moradores de São João acerca do processo de criação da
Reserva Extrativista Marinha no local.
5.1 Conflitos socioambientais na vila São João de Ramos
Atualmente os principais conflitos relacionados a criação da Resex-Mar Mocapajuba
estão localizados no polo das ilhas pertencente à reserva. A região das ilhas, como é conhecida,
é formada por duas comunidades, São João de Ramos e São Miguel, ambas têm acesso pelo rio
Mojuim e fazem fronteira com o município de Curuçá (ICMBio, 2014). Na figura 7 abaixo é
possível identificar a posição geográfica da vila de São João de Ramos e São Miguel.
Figura 7: Localização da vila de São João de Ramos e São Miguel

Fonte: Pinheiro, 2014, p. 73.
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Essas comunidades insulares estão separadas apenas por uma extensão do mangue
demarcada por uma pequena ponte de madeira, como ilustra a figura 8 abaixo.
Figura 8: Ponte que separa as comunidades de São João de Ramos e São Miguel.

Foto: Suziane Santos, 2015.

São de João de Ramos, onde realizou-se está análise, é uma comunidade margeada pelos
rios Mojuim e Maruimpanema, sendo o acesso a localidade feito apenas por barco. O
deslocamento da sede municipal de São Caetano de Odivelas até a São João tem duração em
média de 30 a 45 minutos, o tempo gasto depende muito da maré. Durante a maré cheia os
barqueiros podem percorrer um caminho alternativo, o atalho é um furo d’água que reduz o
tempo de travessia. Ao longo do percurso é possível ao viajante apreciar belas paisagens, uma
combinação de águas de tom esverdeado com árvores e raízes “aéreas” dos manguezais,
sobrevoadas por aves como garças e guarás, a paisagem é ainda complementada por uma
diversidade de linhas de currais ao longo dos rios. A figura 9, adiante apresenta a frente de São
João de Ramos e o trapiche que dá acesso a vila.
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Figura 9: Frente da vila São João de Ramos

A

B

Figura 9: A) frente da vila de São João de Ramos; B) trapiche de acesso a vila
Foto: Suziane Santos, 2015.

A vila de São João de Ramos, como os moradores preferem chamar, possui em torno de
180 famílias que vivem do extrativismo do caranguejo e da pesca artesanal. O principal
petrecho utilizados pelos pescadores locais são os chamados currais. De acordo com Maneschy
(1993) o curral é uma técnica de pesca herdada de populações indígenas, que se caracteriza por
armadilhas fixas de pesca formada por grandes e variados cercados que são instalados de acordo
com as correntes de maré, permitindo, assim a captura do peixe para o interior da armadilha.
Há pelo menos dois modelos de currais, os currais de beira, dispostos à beira de praia e
rios e os currais de fora, instalados a certas distâncias da região costeira. A estrutura dos currais
é composta por três partes básicas: espia, sala e depósito.
As partes principais são indispensáveis para o bom funcionamento do curral, tais
como a espia ou asa (que é a estrutura que direciona o peixe para o interior do curral),
e o chiqueiro, que alguns pescadores chamam de depósito (que é o compartimento que
armazena o peixe até ser capturado na baixa-mar). As partes secundárias ou auxiliares
são as que aumentam a capacidade de captura do curral, como os salões e as salas, que
também podem ser denominadas de salinhas (PIORSKI et al., 2009, apud FIDELLIS,
2013).

Atualmente em São Caetano de Odivelas apenas as comunidades de São João de Ramos
e Aê desenvolvem a pesca de curral, os quais são montados à margem dos rios, praias e bancos
de areia da região, como ilustra a figura 10 que segue.
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Figura 10: Curral de beira.

Foto: Suziane Santos, 2015

Aqueles que trabalham com esta técnica de pesca são registrados pela Colônia de
Pescadores do município como curralistas. Segundo Maneschy (1993) os curralistas são
pescadores polivalentes, pois costumam empregar outras modalidades de captura
simultaneamente e/ou sucessivamente ao curral, isto dependendo de variações sazonais e
períodos entre safras de pescados e mariscos.
Fidellis (2013) identificou que em São Caetano predominam pelo menos três tipos de
currais, os do tipo cachimbo, o do tipo coração e do tipo enfia. Os principais materiais usados
na produção desses currais são: madeira, redes sintéticas, cipós ou cordas sintéticas e pregos.
De acordo com curralistas de São João de Ramos o custo para colocar um curral pode variar
entre R$1.500,00 a R$4.000,00, depende muito do tipo de curral almejado, o mais caro é o do
tipo enfia, este também é considerado como o mais resistente.
Os gastos com a confecção dos currais costumam ser divididos entre dois ou mais
pescadores (familiares e/ou amigos), a sociedade é estabelecida não apenas como via de
minimização de custos financeiros, mas também como forma de reduzir dispêndio de força
física. É muito improvável que um curralista consiga confeccionar um curral completamente
sozinho, quando não trabalha em sociedade tem que acionar o pagamento de diárias para que
alguém lhe ajude no trabalho.
Há relatos de que o uso de currais do tipo enfia tem gerado situações conflituosas em
São Caetano de Odivelas. As causas dos conflitos estão relacionadas a extensão desse tipo de
curral, que durante a maré cheia ficam submersos causando acidentes com barcos de pesca.
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Além disso, há queixas sobre a potencialidade predatória desta armadilha de pesca, pois é
grande a quantidade de pescado que fica preso neste tipo de curral (ICMBIO, 2014). Essa
questão se torna problemática frente a um cenário de frequente escassez de peixes. Apesar disso,
é importante ressaltar que os maiores conflitos encontrados na vila de São João de Ramos não
têm necessariamente correspondência com suas atividades de pesca de curral, mas estão
relacionadas principalmente a situações de redefinições territoriais deflagradas com o
estabelecimento da Resex-Mar na região.
Antes é necessário destacar que a configuração territorial de São João de Ramos abriga
atualmente dois tipos de moradores, os que permanecem na localidade desde seu nascimento e
por isso se autodenominam “filhos da terra”, e também os ditos “novos moradores”. Os filhos
da terra reclamam que a comunidade tem sido alvo frequente de “pessoas de fora”18, que se
apropriam de extensões de terra na comunidade, constroem casas de veraneio e não respeitam
as regras locais. No bojo das críticas dos moradores nativos há o medo de perder seus espaços
de vivência e moradia para aqueles que mais recentemente têm se instalado na localidade.
Tal circunstância encontra explicações no processo de ocupação territorial da região, de
acordo com relatos de moradores mais antigos, a vila de São João de Ramos foi ocupada por
volta de 1920 por uma família de sobrenome Chagas. O patriarca da família dividiu a ilha em
sete quinhões para seus respectivos filhos. Mas ao que parece apenas um senhor por nome
Lourenço Chagas, um dos sete filhos, permaneceu no local, sua descendência se tornou uma
referência política na vila de São João de Ramos, sobretudo no sentido de comandar as
apropriações de terras. Diversos moradores declaram que seus terrenos de moradia foram
cedidos por sucessores do senhor Lourenço.
O comando de terras em São João era divido entre a família Chagas e a igreja católica,
única instituição religiosa existente no local naquela época. A partir disso ficou estabelecido
que o quadrado da vila pertencia a nossa senhora da Quitéria, a arquidiocese da igreja
administrava a distribuição de terras na ilha de São João. Desta forma, os moradores não
possuíam documentos de propriedade de terra, até mesmo porque, sendo o local uma ilha, seu
território pertencia a União.
A questão de propriedade de terra começou a sofrer algumas mudanças a partir de 2004,
quando chegou a energia elétrica na vila de São João de Ramos e emergiu uma organização
As ditas “pessoas de fora” ou “moradores de fora” na verdade na maioria das vezes são sujeitos que apresentam
laços de parentesco com moradores antigos, mas que por algum motivo saíram da comunidade e após um certo
período de tempo retornaram ao local, alguns se fixaram na vila e outros apenas construíram casas de veraneio no
local. A mesma característica se aplica aos “pescadores de fora” que vêm pescar no município.
18
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social local denominada como Associação Filhos e Amigos de São João (AFASAJO). A
instituição entrou em contato com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), na época órgão
responsável pela administração dos territórios da marinha, e conseguiu expedir documentos de
posse para 180 famílias de São João de Ramos.
Segundo representantes da AFASAJO no ano de 2010 a vila recebeu uma comissão do
gerenciamento público da união, eles fizeram um mapeamento da região e entregaram um
documento de propriedade para os moradores os reconhecendo como posseiros, além disso a
comissão deixou o direito de distribuição de terras da ilha sob o comando da referida associação.
A partir disso, a organização vinha atuando na comunidade com ações de
regulamentação do espaço, a associação impunha regras para apropriação e uso dos recursos,
proibiu os roçados e impôs normas para as derrubadas de paus do mato, mas além das
regulamentações, a entidade desenvolveu também atividades de inclusão social, como aulas de
informática e música para os filhos dos moradores.
Apesar da associação estar localizada em uma comunidade pesqueira, a mesma nunca
exerceu nenhum tipo de gerência sobre as áreas de pesca do local, sua única ação em relação
aos manguezais está relacionada à preocupação com o controle de lixo que alguns moradores
jogam a beira dos mangues. E mesmo não exercendo gestão alguma sobre as atividades de
pesca, a AFASAJO é descrita como a principal organização local contrária ao estabelecimento
da Resex-Mar Mocapajuba.
Os embates neste caso não estão em torno do controle dos territórios de pesca, como
usualmente ocorre nos espaços de vivência de populações pesqueiras. Os conflitos entre
AFASAJO e a Resex-Mar estão relacionados a contextos de disputa pelo controle de terras. A
situação se torna ainda mais complexa na medida em que as reservas extrativistas marinhas não
incluem as áreas terrestres, como aponta Diegues (2008),
Uma característica de todas as Resex Marinhas é que foi declarada área de uso
sustentável somente a área costeira/ marítima, tendo sido deixada de fora as áreas de
moradia e vivência dos pescadores. Em muitos casos, essas áreas estão sendo vendidas
ou apropriadas sobretudo por veranistas e nesse caso, o acesso dos pescadores à
reserva é mais limitado (p. 2).

Esta situação tem se revelado problemática e até mesmo um obstáculo no processo de
implementação de Mocapajuba. É sabido que o estabelecimento de unidades de conservação
implica redefinições do espaço, no entanto as reservas marinhas desconsideram o ambiente
terrestre (áreas de moradia e vivência dos pescadores) como elemento da territorialidade
pesqueira. No caso da comunidade de São João de Ramos a disputa pelo controle de terras
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antecede a criação da Resex-Mar na região, contudo, a partir do seu estabelecimento, os
conflitos tomaram novas dimensões.
Na vila subsiste uma evidente divisão política entre os moradores, de um lado há um
grupo de pessoas vinculadas à principal organização local (AFASAJO) que reivindica o
controle territorial da comunidade alegando que a instituição tem legitimidade para continuar
administrando os direitos de terra, como vinham fazendo há anos. Do lado opositor tem aqueles
que questionam a atuação daquela associação, alegando que o grupo favorece apenas seus
familiares, sobretudo na concessão de terras.
O primeiro grupo, representado principalmente pelos líderes da associação citada,
apresenta uma tendência contraria à criação da reserva marinha, declarando que não houve
informações sobre o processo e nem envolvimento comunitário, pois, foi uma medida vinda da
Colônia de Pescadores Z-4 que beneficia apenas os dirigentes dessa instituição. Já o segundo
grupo, mesmo não sabendo exatamente o que é a Resex-Mar, entendem que sua criação pode
significar em novas formas de organização do território, principalmente em relação à
distribuição de terras. Desse modo, o problema central entre os grupos é a questão do comando
de terra.
A Associação parte do pressuposto de que tem o direito de administrar as terras da ilha
de São João de Ramos, porque foi constituída legitimamente pela população local, por outro
lado, os defensores da Resex-Mar reivindicam esse direito por acreditarem que sua gestão será
mais adequada para manter a proteção do meio ambiente e dos modos de vida dos pescadores
da localidade. Nesse sentido, a situação pode ser definida como um conflito socioambiental,
pois “referem-se a um conjunto complexo de embates entre grupos sociais em função de seus
distintos modos de inter-relacionamento ecológico” (LITTLE, 2006, p.96).
Os conflitos socioambientais podem ser classificados em pelo menos três tipos: 1)
conflitos em torno do controle sobre os recursos naturais; 2) conflitos em torno dos impactos
ambientais gerados pela ação humana; e 3) conflitos em torno do uso dos conhecimentos
ambientais. Segundo Little (2001) essa tipologia indica apenas tipos ideais, mas que ajudam na
análise dos conflitos socioambientais, pois,
Dentro de cada um dos três tipos de conflito existem vários subtipos específicos que,
por sua vez, têm um conjunto de atores sociais particulares envolvidos. Cada ator
social tem sua própria forma de adaptação, ideologia e modo de vida que entram em
choque com as formas dos outros grupos, dando assim a dimensão social do conflito
socioambiental (ibidem, p. 108-109).
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Dentre os conflitos socioambientais destaco aqueles que envolvem o direito ao uso da
terra e de seus recursos e que por vezes encontra-se vinculado à reivindicação de um território
(TEISSERENC 2010). As disputas territoriais, conforme indica Teisserenc (2010) foram
tocados pelo fenômeno da ambientalização se traduzindo em conflitos socioambientais.
De acordo com Lopes (2006) a ambientalização dos conflitos pode ser descrita como o
fenômeno de interiorização de questões relativas ao meio ambiente. Segundo o autor a partir
das repercussões da Conferência sobre Meio Ambiente promovida pela ONU em Estocolmo,
em 1972, foi se configurando internacionalmente, e no Brasil, com suas apropriações
específicas, uma nova questão pública, isto é, a questão da preservação do meio ambiente. O
autor observa que a problemática ambiental transformou não apenas a linguagem, mas também
a forma dos conflitos sociais, possibilitando assim o surgimento de um processo conhecido
como ambientalização dos conflitos sociais. É passível de se dizer, então, que
Esse processo se manifesta nas mudanças de forma dos conflitos sociais, na linguagem
desses conflitos e por um início de institucionalização, o que se faz acompanhar de
uma interiorização, pelos atores e pelos grupos sociais, de diferentes aspectos que
caracterizam a maneira como o meio ambiente é levado em conta como questão
pública (TEISSERENC, 2010, p.156).

Nesse sentido, Lopes (2006) indica que o fenômeno da ambientalização está relacionado
a cinco principais fatores, isto é,
Ao crescimento da importância da esfera institucional do meio ambiente entre os anos
1970 e o final do século XX; os conflitos sociais ao nível local e seus efeitos na
interiorização de novas práticas; a educação ambiental como novo código de conduta
individual e coletiva; a questão da “participação”; e, finalmente, a questão ambiental
como nova fonte de legitimidade e de argumentação nos conflitos (LOPES, 2006, p.
36).

Para Barreto Filho (2005) esses elementos levaram a uma reorganização de temas,
argumentos e conflitos que historicamente ficaram conhecidos como sendo de ordem
econômica, social e política. Passando agora a serem concebidos sob o termo socioambiental,
“vocábulo cuja proliferação expressa à tentativa semântica de cobrir a multiplicidade de
dimensões envolvidas” (ibidem, p. 3).
Teisserenc e Teisserenc (2014) destacam que inúmeros conflitos socioambientais
territoriais estão ligados a conflitos antigos, não solucionados, mas que sob o efeito da
ambientalização tomam outros significados se tornando até mesmo mais intensos. Sendo este o
caso das Reservas Extrativistas. Dessa forma,
A criação dessas Unidades de Conservação se acompanha de uma forma de
oficialização, de publicização de conflitos sociais locais, de conflitos que não
esperavam a criação de uma Resex para existir e se manifestar. Com a criação, que
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responde em parte às reivindicações de segmentos das chamadas populações
tradicionais, é dada uma visibilidade forte ao conflito e se inicia uma
institucionalização através da formação do Conselho Deliberativo (TEISSERENC e
TEISSERENC, 2014, p. 101-102).

Os conflitos na comunidade de São João de Ramos como referi anteriormente, advém
de uma situação anterior à instituição da Resex-Mar na região, a disputa pelo direito de
distribuição de terras é um problema que perdura há anos, mas desde quando os propulsores da
reserva começaram com o processo de implantação da unidade no local os conflitos territoriais
se intensificaram. Os principais protagonistas neste caso são representantes da AFASAJO e
pessoas pertencentes à Colônia de Pescadores Z-4. O embate entre esses dois grupos é marcado
por representantes da AFASAJO e da Colônia Z-4.
De acordo com líderes da Colônia Z-4 – principais defensores da Resex-Mar – a causa
do conflito com a AFASAJO, é a transformação no sistema de poder local motivada pelo
estabelecimento da unidade de conservação. Ressaltando, assim que: “Agora quem manda é
ICMBio e RESEX”.
Até há pouco tempo toda requisição de terra em São João de Ramos deveria ser avaliada
de antemão pela AFASAJO, mas com o advento da Resex-Mar tal prerrogativa foi posta em
xeque. O caso que deu evidência a essa situação foi um episódio vivenciado por um senhor de
70 anos de nome Adelino, morador da comunidade há mais ou menos 20 anos.
O senhor Adelino morava em um município próximo a São Caetano e mudou-se para a
vila de São João por ocasião de sua união com uma mulher nascida no local, mas depois de
alguns anos de convivência, se separou e então foi buscar um terreno para construir uma casa
para residir. Depois do senhor Adelino ter capinado, roçado e limpado toda uma área de terra,
a AFASAJO o expulsou do terreno, alegando que o espaço seria utilizado para construção de
um campo de futebol para comunidade. Após isso Adelino ainda tentou “tirar”19 mais dois
terrenos, mas tudo sem sucesso, pois a Associação de moradores, na figura do presidente da
organização, não permitiu. De acordo com o representante da AFASAJO a associação não
consentiu que o senhor Adelino “tirasse” terrenos porque o estatuto da entidade prevê a
concessão de terras apenas para os “filhos da terra”, isto é, aqueles que nasceram em São João
de Ramos, como medida de evitar que pessoas de outras localidades se apropriem do espaço.
Mas, então no início de 2015, Adelino mais uma vez foi buscar uma área para morar, o
momento coincidiu com a situação de implementação da Resex-Mar na região. Nesta ocasião,
Durante a pesquisa em campo ouvi alguns moradores de São João de Ramos usar a expressão: “tirar terreno”,
para denominar processos de apossamento de terra.
19
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o morador recebeu apoio de representante da reserva. Foi então a partir desse episódio que os
conflitos se potencializaram em São João de Ramos.
Líderes e outros membros da AFASAJO alegam que os dirigentes da Colônia de
Pescadores e condutores da Resex-Mar, não têm legitimidade para autorizar a concessão de
terras em São João de Ramos, pois em momento algum os moradores da vila lhe incumbiram
essa função. O apoio de representantes da reserva ao apossamento de terra na comunidade
estaria, assim, desobedecendo regras locais e desorganizando a comunidade.
Por outro lado, os defensores da Resex-Mar defendem que a reserva é um meio de
desarticular o poder centralizador de comando de terras daquela associação, que por anos
privilegiou apenas os familiares dos seus fundadores e atuais dirigentes.
Furtado (2004) classifica esse tipo de embate como conflitos interinstitucionais, isto é,
que ocorrem entre organizações locais “por disputas de poder, desconfiança, individualismos,
ausência de informação sobre o contexto social e ambiental envolventes, que colocam em
antagonismos suas lideranças ou membros dos grupos” (ibidem, p. 66).
A autora destaca que esse tipo de conflito pode vir a refletir nos mecanismos de alianças,
que por ora influenciam no desenvolvimento local. No caso de São João de Ramos, verifica-se
que o conflito entre a Colônia de Pescadores – idealizadores da Resex-Mar – e a AFASAJO,
reflete no processo de consolidação da unidade de conservação na região, pois compromete o
envolvimento das populações locais, que ficam no meio dos entraves interinstitucionais.
Posto isto, destaco que o processo de implementação de Mocapajuba em São João de
Ramos perpassa por entre dois agentes complicadores, o primeiro corresponde a uma lacuna na
configuração institucional e jurídica das Resex-Mar, que não considera os espaços de vivência
e moradia dos pescadores, e o segundo se refere a uma condição de fragilidade e vulnerabilidade
da percepção da população local sobre a Reserva.

5.2. Territorialidade em cenários pesqueiros
O conceito de território comporta diferentes definições, que vão desde a percepção
jurídico-política que o define como “espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce
um determinado poder, na maioria das vezes – mas não exclusivamente – relacionado ao poder
do Estado”, até a perspectiva que o concebe como “produto de apropriação/valorização
simbólica de um grupo em relação a seu espaço vivido” (HAESBAERT, 2004, p.40 apud
LUNA, 2012).
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Nos últimos anos a Antropologia tem voltado seu olhar para a dimensão territorial, o
conceito de território na perspectiva antropológica é concebido como espaço de vida, associado
aos conceitos de territorialidade e territorialização. Nesse sentido, se avulta o trabalho de Paul
Little (2002), que ao propor uma análise antropológica da territorialidade, indicou que o
conceito de povos tradicionais deveria ser analisado a partir das especificidades dos territórios
sociais, isto é, a diversidade fundiária.
De acordo com o autor a territorialidade está envolta a “uma abordagem que considera
a conduta territorial como parte integral de todos os grupos humanos”. Deste modo, a
territorialidade é definida como “o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar,
controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a
assim em seu ‘território’ ou homeland” (LITTLE, 2002, p. 3).
Ao focar a relação particular que determinados grupos sociais mantêm com seu
respectivo território, Little (2002) se vale do conceito de cosmografia, definido como:
Os saberes ambientais, ideologias e identidades − coletivamente criados e
historicamente situados − que um grupo social utiliza para estabelecer e manter seu
território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de propriedade, os vínculos
afetivos que mantém com seu território específico, a história da sua ocupação
guardada na memória coletiva, o uso social que dá ao território e as formas de defesa
dele (ibidem, p. 4).

A partir disso, o autor sugere que o conceito de povos tradicionais deve ser entendido a
partir das relações territoriais, que estão expressas no regime de propriedade comum; no sentido
de pertencimento a um lugar específico; na profundidade histórica da ocupação guardada na
memória coletiva.
O território está no bojo das reivindicações de grupos que têm a natureza como base de
vida, mas que historicamente passaram e/ou ainda passam por processos de espoliação
territorial, expressando presentemente interesses em manter ou recuperar seus territórios
(CUNHA &ALMEIDA, 2001; LITTLE, 2002). As reinvindicações territoriais de povos
tradicionais estão associadas à demanda por reconhecimento formal, por parte do Estado, de
direito de ocupação e uso de terras, espaços aquáticos, ou ainda ambas as coisas. A conquista
de direitos territoriais, nesse caso, acompanha-se pelo reconhecimento de leis consuetudinárias
que esses povos mantêm, principalmente no que se refere a seus regimes de propriedade.
Destacando as Reservas Extrativistas Marinhas, pode-se afirmar que essas são exemplos
de instrumentos estatais que reconhecem o direito consuetudinário de pescadores artesanais
sobre territórios marinhos, que compreendem territórios fronteiriços entre terra e mar como
mangues e estuários (CHAMY, 2004)
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A figura institucional das Resex-Mar surgiu inicialmente como uma categoria territorial
muito conveniente, sua principal vantagem em relação as reservas florestais e outras unidades
de uso sustentável era que não precisava de processos de desapropriação de terra, pois sua área
compreenderia tão somente terrenos de marinha, mares e manguezais. (LOBÃO, 2006). Mas,
ao longo da compleição das Resex-Mar, se despertou a necessidade de incluir também faixas
de terra para compor sua área. A emergência se viu em função de obtenção de projetos e créditos
rurais introduzidos por políticas fundiárias. Contudo, não é esse aspecto que procuro discutir,
acredito que, anterior a busca de benefícios prevalece nos pescadores favorecidos pela ResexMar a preocupação com os ambientes terrestres por este compreender o lugar de moradia e
vivência que integram a sua territorialidade.
As Reservas Extrativistas Marinhas permanecem não incluindo os locais de moradia das
comunidades pesqueiras e as áreas de exploração de outros recursos, o que de acordo com
Chamy (2002, p.5) “pode levar a conflitos nas áreas do entorno, enfraquecimento na
manutenção das atividades destas populações e exclusão por setores economicamente mais
fortes como o turismo e a especulação imobiliária”.
O medo de perder seus espaços de moradia é recorrente nos discursos dos moradores de
São João de Ramos que condicionam seu território ao uso associado de terra e mananciais
aquáticos. Furtado (2004) destaca que as populações pesqueiras têm os ambientes áqueos como
espaços prioritários de produção, onde constroem materialmente e simbolicamente sua
territorialidade. No cotidiano desses povos terra e água se complementam. Nesse sentido, a
territorialidade na pesca é concebida a partir de uma
Dimensão mais complexa a qual vai além da concepção de limite físico, envolvendo
fatores que a definem como um patrimônio acumulado de quem a constrói,
compondo-se de três segmentos: o local de moradia, os locais de pesca denominados
variavelmente de pesqueiros ou pontos de pesca mais os trajetos entre moradia e
esses locais (rios, igarapés e furos) (FURTADO, 2004, p. 61. Grifo meu).

Os processos de territorialidade vivenciada por comunidades de pescadores são
marcados prioritariamente pelas águas, o que não suprime a estima pelos espaços terrestres. A
dinamicidade sociocultural dessas populações é marcada por uma forte afinidade entre água e
terra (DIEGUES, 2001; FURTADO, 2004; CUNHA, 2009)
Na comunidade de São João de Ramos essa relação é muito evidente, os moradores
mantêm grande apreço pelo ambiente terrestres, que eles denominam ora como capoeira ou
mato. Esse ambiente costuma ser utilizado para coleta de frutos, obtenção de ervas medicinais,
aquisição de madeira e cipós para confecção de aparelhos de pesca etc. A preocupação em
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manter os recursos das áreas terrestres é expressa por exemplo nas regras locais. Há pelo menos
uns 5 anos foi proibido a atividade de roça na comunidade, como meio de evitar o
desmatamento. Anterior a proibição, diversas famílias locais desenvolviam a agricultura
familiar em complemento a pesca, mas com extinção da atividade nos últimos anos, houve uma
pressão maior sobre os recursos pesqueiros da região, pois a pescaria passou a ser o único
suporte de subsistência local.
Atualmente não há nenhuma família em São João de Ramos que desenvolva a
agricultura no local. Aqueles que ainda mantêm esse interesse têm que se deslocar até a
comunidade próxima (São Miguel) para “botar roça”20. Não obstante, permanece no local o uso
do mato para retirada da madeira e cipós. A madeira é apanhada principalmente para construção
de casas, produção de carvão, construção de barcos e canoas, e a procura dos cipós21 ocorre em
função da confecção de currais.
Mas, a apropriação do espaço terrestre pelos pescadores não ocorre apenas em função
da obtenção de recursos disponíveis nesse ambiente. A terra como indica Cunha (2009) é um
dos elementos que compõe a trama de significações do universo pesqueiro, esta rede de
significados conjuga a unidade espacial a partir de uma noção tridimensionada do espaço: terramar-céu. Esses elementos, de modo interconectado integram os saberes e a prática pesqueira,
compondo assim a territorialidade dos pescadores artesanais.
Ainda de acordo com Cunha (2009) a conectividade entre mar e terra no universo da
pesca se evidenciava de modo mais acentuado na prática de pescadores mais antigos, que
pescavam nas proximidades da costa ou mais perto da terra, complementado a pesca com outras
atividades em solo. Enquanto que o mar se caracteriza como espaço de propriedade e acesso
comum dos pescadores artesanais que dele extraem sua subsistência, a terra se apresenta como
o ambiente de moradia, localização de ranchos de pesca, lugar de tessitura e concerto de
embarcações e redes de pesca. Como explica Cunha (2009):
Se no mar ocorre a busca do pescado, na terra ocorre a complementação da atividade
pesqueira: seja onde fica sua morada, seja onde entralham as redes, consertam fazem
a manutenção de seus equipamentos (em geral nos quintais de casa), seja, ainda, onde
guardam e conservam seus apetrechos de pesca. A maior parte das embarcações, em
geral, permanece no porto, assim como há ainda alguns ranchos de pesca à beira da
praia em algumas comunidades pesqueiras, diferentemente do passado, quando se
espraiavam nesse espaço (p. 61).

20

Botar roça é uma expressão local usada para designar atividades agrícolas.
Maneschy ainda na década de 1990 identificou que os cipós utilizados na confecção dos currais em São Caetano
de Odivelas estavam ficando raro em função do aumento do desmatamento na região. Atualmente poucos
pescadores do município conseguem obter uma quantidade desejável de cipós, sendo substituído por fios de rede
telefônica, que possuem custos elevados, mas apresentam maior durabilidade que os cipós.
21
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A introdução de novas tecnologias de pesca, como o gelo e os barcos motorizados,
certamente transformou a prática da pesca, favorecendo principalmente a pescaria em alto mar,
o que implicou na vida do pescador um distanciamento cada vez maior da terra ou da costa.
Contudo, em alguns lugares como, a vila São João de Ramos, as atividades de pesca ainda se
realizam em boa parte do tempo nos espaços terrestres, tais como nas proximidades dos locais
de moradia ou mesmo nos quintais das casas. Nesses espaços os pescadores tecem e reparam
suas redes, preparam os materiais para construção de currais de pesca e alguns casos constroem
e/ou consertam embarcações. A figura 11, abaixo, ilustra algumas dessas formas de uso dos
espaços terrestres pelos pescadores.

Figura 11: Formas de uso dos espaços terrestres pelos pescadores de São João de Ramos

A

C
Figura 11: A) rede de pesca a ser concertada; B) redes de pesca armazenadas em arvores; C) armação de
confecção de curral; D) pescador utilizando o espaço de moradia para confeccionar curral de pesca.
Fotos: Suziane Santos, 2015.

D
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As imagens informam que os espaços terrestres, locais de moradia e proximidades do
entorno, são de fundamental importância para os pescadores de São João de Ramos, nesses
espaços eles costumam desenvolver uma parte importante de seus trabalhos de pesca, seja a
alocação de aparelhos de pescaria, ou ainda a confecção e reparos destes. Essas atividades são
feitas sozinhas ou em coletividade, geralmente em grupos familiares. Transformando-se numa
espécie de aprendizagem tradicional passado de pai para filho.
De acordo com relatos de moradores de São João de Ramos, as propriedades de terras
no local, são em grande parte terras de herança. Os terrenos de moradia foram herdados ou
doados por pais ou familiares, em casos mais antigos foi apenas cedido pelos primeiros
moradores do local ou mesmo pela igreja católica que administrava a comunidade. Mas, há
também em algumas ocasiões a ocorrência de compra de terrenos, apesar de comunitários
indicarem que não se vende terras no local, as únicas coisas que ainda podem vender é a casa e
as plantações que estão na área do terreno, o que de certa forma sugere apenas o pagamento
pelo trabalho humano exercido naquela propriedade.
O crescimento de casos de compra de terra no local é algo que tem preocupado os
comunitários da vila de São João de Ramos. É evidente em seus relatos o receio de perder seus
espaços de moradia, assim como seus ambientes de pesca para “pessoas de fora”. Essas
inquietações se avolumam face às ameaças da expansão da pesca esportiva na região e a
especulação imobiliária.
A criação de Mocapajuba gerou em alguns pescadores de São João de Ramos a
expectativa de proteção territorial. No entanto, a configuração da unidade não absorveu as áreas
terrestres, o que de certa forma frustrou os idealizadores da Resex-Mar, dentre outros moradores
locais, que percebem que seus espaços de moradia e vivência, mesmo com a implantação da
reserva, estão suscetíveis a toda espécie de ameaça exógena.
De acordo com Lobão (2006), mesmo a configuração legal das Resex-Mar não
permitindo a inserção de espaços terrestre em seus limites, isso já foi praticado em alguns
lugares, como em Soure/PA, Delta do Parnaíba/PI e em Mandira/SP, que lograram o uso de
terra e mar. Entretanto, em algumas unidades tais como, Arraial do Cabo/RJ e Pirajubaé/SC,
isto não foi possível ou mesmo desejável, “incluir faixas de terra na área de RESEX pode ser
uma alternativa interessante para alguns pescadores de algumas localidades, mas não em todas”
(ibidem, p. 66). No caso da vila de São João de Ramos urge considerar a inclusão de espaços
terrestres, e mais do que isso, a situação indica que é necessário que a Resex-Mar construa
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adequações entre condições locais e regras de apropriação e uso, elementos necessários a
sistemas de gestão de recursos naturais comuns (MCKEAN & OSTROM, 2001).

5.3. Percepções locais sobre a Resex-Mar
Nos capítulos antecedentes mencionei que as Reservas Extrativistas emergiram como
uma combinação entre conservação ambiental e reforma agrária, no bojo dessa discussão
centrou-se a ideia de manejo inteligente da floresta.
Desde a suposta “tragédia dos bens comuns” formulada por Hardin (1968), o destino
dos recursos de uso comum como a floresta, parecia ser, inevitavelmente, a degradação.
Contrariando os pressupostos teóricos de Hardin, os estudos realizados por Ostrom (1990) e
Fenny et al (2001), mostraram a possibilidade de gestão de bens comuns e ainda permitiram a
identificação de critérios para um sistema de manejo duradouro (SCHMITZ, MOTA, SILVA
JÚNIOR, 2009).
Elionor Ostrom (2001) indicou por meio de experiências empíricas, que nenhum tipo de
regime de propriedade (privada, comum ou pública) assegura o manejo eficiente dos recursos
comuns, experiências bem-sucedidas de gestão coletiva de recursos comuns não estão
associadas a regimes de posse, mas sim a arranjos institucionais.
Tucker e Ostrom (2009, p.111) partem de duas características (excluibilidade e
subtraibilidade) para assim definir os recursos de acesso comum como “aqueles que podem ser
subtraídos (sujeitos a redução) e para os quais a exclusão de usuários é difícil”. No rol desses
recursos se incluem florestas, bacias hidrográficas, oceanos, recursos pesqueiros e a
estratosfera. A sustentabilidade desses ambientes conforme indica as autoras, depende em
grande parte da habilidade dos grupos sociais elaborarem novas instituições ou adequar as já
existentes para um manejo sustentável dos recursos.
Nessa perspectiva, instituições são entendidas “como regras formais e informais, os
‘pode e não pode’ que as pessoas reconhecem em dada situação” (OSTROM & TUCKER,
2009, p. 110). As regras formais de uso “incluem a legislação, as decisões do executivo e do
judiciário e contrato entre particulares” e as informais são “regras de costume que possam ter
surgido ou sido formuladas em condições em que não são reconhecidas por lei” (OSTROM &
TUCKER, 2009, p. 110-111).
Os estudos de Ostrom ressaltam que tanto pequenos grupos, quanto populações maiores
são capazes de criar instituições e elaborar regras que garantem o manejo eficiente de recursos
comuns. As regras seguidas têm desdobramentos diretos e indiretos para os recursos, elas têm

111

a capacidade de delinear as condições e os processos de mudança. Em situações de conflito em
que instituições não estão presentes para governar recursos de uso comum, estes não são
fiscalizados ou mesmo as regras de seu uso são mal definidas, o resultado é o acesso aberto e
irrestrito e, consequentemente, a degradação dos recursos comuns (OSTROM & TUCKER,
2009).
Segundo Ostrom (1990 apud Smchitz, 2014) instituições bem definidas, capazes de
manter sistemas de manejos duradouros, são influenciados por uma série de condições, que
podem indicar quais os resultados que devem ser obtidos numa determinada ação de manejo de
recursos comuns, essas condições são descritas como “design principle”, que estão enumerados
em oito princípios:
1) Definição clara do sistema de recursos e suas fronteiras, assim como, dos participantes.
2) Adequação entre condições locais, regras de apropriação e regras de provisão do sistema de
recursos.
3) A possibilidade de determinar as regras para a sua própria gestão de bens comuns e da
participação da maioria dos indivíduos afetados.
4) Monitoramento regular através de monitores que são os próprios apropriadores ou lhes
prestam conta.
5) Sanções gradativas contra desviantes.
6) Instâncias de fácil acesso e baixos custos para a resolução de conflitos.
7) Direito de se organizar minimamente garantido e não contestado por autoridades
governamentais externos.
8) Em caso de sistemas maiores, organização dos participantes em vários níveis adequados,
cada um com seus próprios arranjos institucionais adequados (“empreendimentos encaixados”).
A partir destas condições expostas por Ostrom (1990) como princípios de sistemas de
manejos eficientes, exponho percepções de moradores de São João de Ramos sobre o processo
de criação e implementação da Resex-Mar Mocapajuba. Pontos de vistas que se apresentam de
forma relevante, principalmente no sentido de contribuírem para análise de iniciativas de
criação de regras e normas de acesso e uso dos recursos naturais locais que envolvem o
desenvolvimento da reserva marinha da região. Foram no total 43 pessoas entrevistadas de
acordo com perfil societário descrito no quadro 3 adiante.
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Quadro 3: Perfil dos moradores entrevistados na vila de São João de Ramos em São
Caetano de Odivelas/PA
Sexo
Faixa etária
Profissão
Nº de moradores Percentual
Masculino

50-76

Feminino

20-79

Total

Pescadores curralistas,
pescadores de camarão e
aposentados
Donas de casa, pescadoras,
domésticas e aposentadas

11

25, 58%

32

74,41%

43

100,0%

Elaborado por Suziane Santos, 2016.

Conforme divulga o quadro 3, a idade dos entrevistados varia entre 20 e 79 anos, é
importante destacar que todos os 43 interlocutores se apresentaram como proprietários da
residência visitada. A partir disso pude observar que a população residente em São João de
Ramos era formada maiormente (60,46%) por idosos aposentados. Apenas duas pessoas, ambas
do sexo feminino, apresentaram idade inferior a 30 anos, sendo uma com idade de 25 e outra
com 20.
A informação indica que há um reduzido número de jovens permanecendo e
constituindo família em São João de Ramos. De acordo com relatos de moradores da localidade,
a diminuição do estoque de peixes assim como a falta de empregos são fatores que tem levado
os jovens da comunidade migrarem para outras localidades em busca de melhores condições de
vida. Aqueles que permanecem no local são em geral aposentados que conseguem se manter a
partir do benefício social e em algumas ocasiões da prática da pesca também.
Dos 43 entrevistados, 27 deles declararam que moram naquela comunidade desde
quando nasceram. Se caracterizam, portanto, como sujeitos que oferecem a esta pesquisa
condições de memória do processo de criação da Resex-Mar Mocapajuba, que como
mencionado anteriormente, perdurou por quase duas décadas, sendo oficialmente criada apenas
há pouco mais de um ano.
Estudos têm corroborado que o significado e os limites territoriais das RESEXs são
desconhecidos por grande parte de seus usuários. Nas entrevistas em São João de Ramos,
20,93% dos interlocutores declararam que nunca ouviram falar sobre a reserva da região, não
sabem qual sua importância e menos ainda suas implicações, ou seja, não há clareza do sistema
de recursos e suas fronteiras, bem como dos participantes, condição que seria necessária em
inciativas de manejo de recursos comuns, como indica Ostrom (1990). O desconhecimento dos
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moradores da vila sobre a Resex-Mar está associado às bases locais de informações, que se
revelaram pontualmente frágeis, conforme sugere o quadro 4 abaixo.
Quadro 4: Como os moradores de São João de Ramos souberam da Resex-Mar
Fonte de informação

Nº Respostas

Percentual

Por familiares, amigos, vizinhos e/ou moradores locais

13

30, 23%

Pela Colônia de Pescadores

17

39,53%

Por reuniões da reserva promovidas pelo ICMBio

4

9,30%

Nunca ouviu falar sobre a Resex

9

20,93%

Total

43

100,0%

Elaborado por Suziane Santos, 2016.

As respostas indicam que pelo menos 60,46% dos moradores de São João de Ramos
souberam da reserva através da informação “boca a boca”, isto significa dizer que as
informações que a maior parte da população local possui acerca da Unidade de Conservação se
fundamentam apenas em conversas corriqueiras com pessoas próximas, como familiares,
amigos, vizinhos e com o capataz da Colônia de Pescadores que reside na comunidade.
Apenas quatro moradores, 9,30% mencionam o ICMBio como fonte de esclarecimento.
O dado informa a pouca proximidade entre o órgão estatal e os usuários da Resex-Mar
Mocapajuba. Quase duas décadas de pleito pela criação dessa reserva e ainda assim o papel do
órgão responsável pelo aperfeiçoamento da unidade é quase imperceptível entre seus usuários.
Estudos apontam que o distanciamento da agência ambiental em relação aos grupos
locais é um dos principais obstáculos nos processos de institucionalização das RESEXs
(SILVA, 2007; ESPÍNOLA, 2011; BRUSNELLO & MARINELLI, 2015), pois a efetivação
dessas UCs depende em grande medida do grau de parceria entre as populações extrativistas e
o Estado.
Ocorre que, muitas vezes, a qualidade dessa parceria fica comprometido devido à baixa
capacidade institucional (reduzidos recursos financeiros e humanos) de agências ambientais
estatais. Sem o apoio adequado, as populações locais são levadas a se adaptarem por conta
própria às novas situações imputadas pelo estabelecimento da RESEX. Situação que “pode
acarretar diversos problemas decorrentes da falta de comunicação e oportunidade de
negociação, ao acirrar conflitos pré-existentes ou mesmo gerar novos conflitos” (SPÍNOLA,
2011, p. 64).
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No caso da comunidade de São João de Ramos, observa-se que o distanciamento da
agência ambiental em relação a população local, assim como a falta de esclarecimentos que
subsiste desde o início do processo de criação da Resex-Mar Mocapajuba, desenvolveu nos
moradores da comunidade uma visão um tanto equivocada sobre os propósitos de
estabelecimento da unidade. É o que nos indica, por exemplo as respostas sobre a pergunta: O
que você acha que levou à criação da Resex-Mar para o município? Descrita no quadro 5
adiante.
Quadro 5: Objetivos que induziram a criação da Resex-Mar, segundo moradores de São
João de Ramos
Objetivos
Nº Resposta Percentual
Para conseguir benefícios, casas, seguro defeso
Para cuidar do meio ambiente
Para proteger os recursos dos manguezais, peixes,
caranguejos
Não sabe
Não respondeu
Total

5
2
8

11,62%
4,65%
18,60%

19
9
43

44,18%
20,93%
100,0%

Elaborado por Suziane Santos, 2016.

O quadro 5 informa duas qualidades de repostas: uma enfatiza como objetivo da Resex
a proteção do meio ambiente e recursos naturais, e a outra alude ao acesso a bens e
oportunidades. A primeira corresponde à soma de 23,25% das respostas que fazem referência
à proteção dos recursos dos manguezais, peixes, caranguejos etc. Sendo 4,65% do total
condizentes à respostas soltas do tipo “pra cuidar do meio ambiente”.
Com relação as respostas que indicam o acesso a bens e oportunidades, 11,62% das
pessoas entrevistadas, entendem que a Resex-Mar foi criada com a intenção de alcançar
benefícios sociais como seguro defeso, ou financiamento na produção pesqueira e notadamente
a obtenção de casas.
A partir disso, destaco algumas observações sobre a reunião promovida pelo ICMBio
para apresentação do decreto de criação da reserva Mocapajuba e dos intrumentos de gestão da
unidade. A reunião consiste na primeira etapa de implementação da UC (Ver figura 5), mas só
veio a ocorrer após quase um ano de existência do decreto presidencial que oficializou a
unidade. Assim que Mocapajuba foi criada, o senhor Valter Fonseca, presidente da Associação
de usuários da reserva, começou a pleitear esta reunião ao ICMBio, para que os moradores
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locais fossem informados da existência e funcionamento da Resex-Mar. Após muitas idas e
vindas do presidente, o encontro finalmente aconteceu.
A reunião ocorreu no dia 11 de novembro de 2015 nas áreas da Colônia de Pescadores
de São Caetano. Na referida reunião, por mim etnografada, a maioria das perguntas dos
participantes giraram em torno da situação. de acesso aos recursos, da propriedade e da
possibilidade de recursos para outros fins que não aqueles voltados ao uso do ponto de vista do
recurso natural e da proteção ambiental.
A reunião foi dirigida por dois técnicos e um fiscal, pertencentes ao ICMBio, que
ressaltaram a importância do Plano de Manejo e o Zoneamento para o funcionamento da
reserva. O discurso estava permeado pela preocupação com a preservação ambiental, pontuando
que o orgão não poderia resolver impasses entre os atores locais acirrados com a criação da
reserva, o órgão só deveria ser acionado em casos de danos ambientais. Enquanto o discursos
da agência esteve voltado para o ambiente natural, as falas dos outros participantes apontava
para outra direção.
Havia mais ou menos umas trinta pessoas na reunião, mas somente oito pessoas
pronunciaram suas posições e dúvidas com relação à reserva, sendo este total composto apenas
por representante da prefeitura do município, secretário de meio ambiente, dirigente da
EMATER, presidentes de associações comunitárias e capatazes da Colônia de Pescadores. Os
questionamentos e as demandas estavam relacionadas à propriedade da terra, financiamento
para construção de casas, financiamento para barco, financiamento para curral, enfim para
acesso a bens e serviços. As perguntas dos referidos participantes se resumiam a: Onde está a
verba da RESEX? Como vai ficar os títulos de terra? Quando o INCRA vai começar a fornecer
casas? Quando vai chegar o seguro defeso?
A unidade de conservação foi acionada a partir de lógicas individuais e, pricipalmente,
como meio de acessar bens e benefícios socias. A unidade passou longe de ser vista como
intrumento de conservação ambiental, ou ainda objeto de proteção dos modos de vidas das
populações locais, na verdade esses elementos foram as últimas coisas colocadas em xeque
naquela reunião. Situação semelhante ocorreu também quando verificou-se o posicionamento
dos moradores da vila de São João de Ramos em relação a Resex-Mar, tal qual nos indica o
quadro 6 a seguir.
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Quadro 6: Posicionamento dos moradores de São João de Ramos com relação a ResexMar
Contrário ou Favorável a Resex
Nº Resposta
Percentual
Favorável se for para ajudar a comunidade e o pescador
(conseguir casas, financiar equipamentos e atividades de
pesca)
Favorável se for para proteger os recursos naturais
(manter o mague, os carangueijos e os peixes)
Contrários a reserva

12

27,90%

8

18,60%

2

4,65%

Sem posicionamento

21

48,83%

Total

43

100,0%

Elaborado por Suziane Santos, 2016.

O quadro de número 6 indica que 27,90% dos entrevistados são a favor da reserva sob
a condição desta oferecer auxílios à comunidade e/ou aos pescadores da localidade sendo os
subsídios almejados caracterizados como bens, serviços e oportunidades. Apenas 18,60%
mencionaram serem favorável a reserva, no caso desta proporcionar proteção aos ambientes e
dos recursos pesqueiros dos quais dependem. O número de pessoas contrárias à unidade
correponde a 4,65%, que justificaram seu posicionamento desfavorável por perceberem que a
chegada da Resex-Mar acirrou problemas e conflitos entre moradores locais.
A partir dessas infomações, chamo a tenção, uma vez mais, para o índice de pessoas que
não fazem ideia do que é a Resex-Mar, que corresponde nesse quadro a um total de 48,83%,
que expressaram que não terem posicionamento diante da UC por desconhecerem o seu
significado. Esse dado nos permite inferir que a maioria dos usuária de Mocapajuba,
pertencentes à vila de São João de Ramos, não fazem a mínima ideia de como eles vão acessar
os recursos comuns e das regras que vão estar em jogo nas próximas duas décadas. Tal contexto
pressupõe que as regras que serão formuladas não serão resultantes da participação dessa
população, situação que anula qualquer possibilidade das regras formuladas darem certo
(OSTROM,1990 apud SMCHITZ 2014).
Quando questionados se alguma coisa já havia mudado na comunidade por caussa da
criação da reserva, 55,81% dos entrevistados responderam que não houvera mudança alguma,
as respostas enfatizam: “Até agora não se vê nada”,“Foi tudo só conversa”;“tem anos que
eles tão com essa história”. Apenas 3 entrevistados anunciaram a Resex-Mar como veículo de
mudanças com relação às regras de manejo dos recursos naturais, conforme indica o quadro 7.
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Quadro 7: Percepção dos moradores de São João de Ramos em relação às mudanças
ocasionadas pela Resex-Mar
Tipos de mudança
Nº Resposta Percentual
Determinação de regras de acesso e uso dos recursos
(proibição da pesca com rede 20; proibição da captura do
caranguejo na época do sautá – defeso)
Acirramento de conflitos locais pelo controle territorial

3

6,97%

7

16,27%

Não houve mudanças

24

55,81%

Não respondeu

9

20,93%

Total

43

100,0%

Elaborado por Suziane Santos, 2016.

De acordo com os dados divulgados pelo quadro 7, o percentual de respostas que
indicam transformações na relação da comunidade com o seu meio natural representa somente
6,97%, sendo as mudanças resumidas em formas de interdições. Primeiro a proibição de redes
de pesca, que se mostram danosas a reprodução pesqueira e também a interdição da captura de
caranguejo durante o período de reprodução da espécie. Os entrevistados associam
negativamente as proibições com predisposições da Resex-Mar.
A capacidade restritiva da reserva surge nos discursos dos comunitários como algo
preocupante e até mesmo prejudicial aos pescadores locais, que afirmam: “não pode mandar o
pescador parar, eles têm que dar alguma segurança pro pescador”. Proibições não são
suficientes para um efetivo manejo dos recursos, em muitos casos pode comprometer ainda
mais esse sistema. Além de restringir o uso do recurso natural é necessário que a Resex-Mar
ofereça as comunidades locais alternativas de renda.
O segundo tipo de mudança destacado no quadro de número 7, se refere ao acirramento
de problemas e conflitos locais por causa da criação da Resex-Mar. 16,27% dos entrevistados
ressaltam que o estabelecimento da unidade “só trouxe mais confusão” à comunidade, a disputa
pelo controle territorial tomou proporções como nunca dantes visto, ao ponto de se acentuarem
denúncias, ameaças e agressões verbais entre moradores locais. A unidade que deveria
funcionar como instância de resolução de conflitos, tem na realidade se validado como
incitadora de conflitos socioambientais pré-existentes.
A partir dos dados descritos, pode-se inferir que a implementação de Mocapajuba tem
de imediato à sua frente o desafio de construir espaços de participação e diálogo para equacionar
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conflitos locais, propor medidas de conservação dos recursos naturais e promover alternativas
de renda para os pescadores da região, demandas que são antigas à população.
Quando perguntados se havia alguma coisa ou problema que precisava mudar na
comunidade, as respostas se centralizaram em demandas por políticas públicas e necessidade
de instauração de medidas de proteção para os ambientes de pesca. A falta de assistência básica
em saúde, educação e geração de renda é apontado por 39,9% dos entrevistados como o
principal problema da vila, conforme indica o quadro 8.
Quadro 8: Problemas locais que precisam ser mudados, segundo moradores de São João
de Ramos
Problemas
Nº Respostas
Percentual
Saúde, educação e desemprego

17

39,53%

Pavimentação das ruas

7

16,27%

Falta de controle de pescadores de fora,
pescadores esportistas e turistas.
Não há problemas

11

25,58%

8

18,60%

Total

43

100,0%

Elaborado por Suziane Santos, 2015.

No que toca aos problemas associados a falta de regras de acesso e uso dos recursos
naturais da região, 25,58% informam que a ausência de controle com pescadores vindos de fora,
a invasão de áreas do mangue, o aumento de pescadores esportivos e turistas, são fatores
problemáticos que precisam mudar, pois comprometem a subsistência, a conservação dos
recursos naturais e a continuidade do modo de vida dos pescadores locais. Por sua vez, o quadro
8 sintetiza retornos que foram dados a pergunta: Você gosta de viver aqui? Qual a principal
vantagem de morar nesta comunidade?
Quadro 9: Vantagens em se viver em São João de Ramos, segundo os moradores locais
Benefícios

Nº Respostas

Percentual

Calma, tranquilidade e segurança

33

76,74%

Dimensões afetivas e simbólicas

6

13,95%

Natureza, peixes e fartura

4

9,3%

Total

43

100,0%

Elaborado por Suziane Santos, 2015.

Todos os 43 entrevistados responderam que gostavam de viver naquela comunidade,
seja pela tranquilidade, pela fartura ou por questões afetivas e simbólicas. O ambiente tranquilo
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e sossegado foi indicado por 76,74% dos entrevistados como a principal vantagem de se viver
em São João de Ramos. Nesse âmbito, a convivência comunitária e a confiança são valorizados
como frutos de seus modos de vida, predicados que assinalam ser inexistentes em outros locais.
Dentre as vantagens de se viver no local, se pronunciou também relações afetivas e
simbólicas com o lugar. Para 13,95% dos entrevistados, São João de Ramos representa o lugar
de vida e trabalho, ganhando assim sentido, expressões como: “Gosto de viver aqui porque é o
lugar dos meus pais”. “Aqui é minha terra natal”. “Não tem outro lugar pra mim”. Daqui só
saio pro cemitério”. Frases que me dirigiram após esboçarem um leve sorriso decorrente do
conforto que a minha pergunta os levava.
Nas frases supracitadas é perceptivel a existência de uma relação com o lugar de vida,
construida a partir de vínculos afetivos que envolvem ancestralidade, sentimentos de identidade
e pertencimento, senso de tranquilidade, conforto etc.
Outro ponto a se tocar a partir dos dados do quadro 8, é a questão dos recursos naturais
e a sua abundância. Apenas 9,3% informaram que a vantagem de se viver naquela localidade
estava associada a natureza e a fartura dos recursos naturais locais. Isso porque grande parte
dos pescadores da localidade tem constatado, por meio de experiências diárias, sinais de
diminuição dos estoques pesqueiros.
A abundância de pescados é um elemento considerado vantajoso a qualquer população
que subsista de atividades da pesca, no entanto devido algumas transformações no universo
pesqueiro, como a introdução de novas tecnologias, o avanço da pesca industrial, a pesca
esportiva, e mesmo a poluição de águas, essa fartura é frequentemente mencionada como algo
atrelado ao passado (FURTADO, 1993; 2004). Assim, ouvi de modo recorrente, que antes havia
uma diversidade de peixes em São João de Ramos, pescadores conseguiam sustentar toda sua
família “só com a pesca”, hoje em dia esse intento é incerto.
A escassez de peixes é um fator preocupante para a população de São João Ramos, pois
compromete suas atividades de subsistência. O esgotamento do estoque pesqueiro tem levado
os pescadores locais a se deslocarem para os centros urbanos, ou em alguns casos encaminhar
seus filhos para cidade, a fim de buscarem alternativas ao trabalho da pesca. Circunstâncias que
distanciam os jovens de seus locais de moradia e de seus familiares, contudo o distanciamento
maior ocorre no âmbito da pesca, que não se reduz apenas a uma prática de subsistência, mas
consiste em um modo de vida construído tradicionalmente.
A Resex-Mar por sua vez, deve promover formas sustentáveis de uso dos recursos
pesqueiros e desta sorte garantir a permanência das populações que depende desses recursos.
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Prerrogativa que no caso de Mocapajuba, ainda não foi reconhecida e/ou absorvida por grande
parte de seus usuários. A partir da situação de São João de Ramos, percebe-se que a insegurança
da população local em relação a Resex-Mar é algo que está intimamente relacionado com a
falta de esclarecimentos sobre a unidade de conservação, assim como é fruto da pouca
proximidade entre órgãos estatais com os moradores daquela localidade, incongruências que
perduram desde a criação de Mocajuba e refletem em seu processo de implementação, que por
ora é dificultado pelo pouco envolvimento local.
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6. CONCLUSÃO
Ao longo do trabalho, busquei descrever e compreender o processo de criação e
implementação da Reserva Extrativista Marinha Mocajuba, atentando para os fatores que
influenciaram seu surgimento e os conflitos que configuram sua consolidação, pontuando
também, sob que alcances a constituição da unidade poderia ser avaliado como resultante do
processo de engajamento e envolvimento da população pesqueira local.
Nesse percurso expus de modo sintetizado a audaciosa luta de seringueiros da
Amazônia, por um modelo de conservação que articulava preservação dos recursos naturais e
proteção de modos de vida, que ficou conhecido como Reservas Extrativistas.
As RESEXs tiveram origem em reivindicações agrárias de grupos de camponeses
amazônicos que viram no modelo uma alternativa para o uso sustentável da floresta. A ideia
rompeu com os modelos de unidades de conservação criadas por ordens governamentais que
excluíam as populações residentes nas áreas florestais há gerações. Não obstante, identificouse que as reservas não se restringiram ao ambiente florestal, o modelo inspirou outros
segmentos sociais e se expandiu para espaços costeiros e marinhos.
A criação de Reservas Extrativistas Marinhas no Brasil é um fenômeno relativamente
recente, tem marco inicial na década de 1997, sendo caracterizada como áreas estabelecidas
pelo poder público, que indicam territórios marinhos como espaços exclusivos de usufruto de
comunidades que vivem da prática da pesca. Existem atualmente 25 Resex-Mar em todo o país
(ICMBio, 2015), sendo que deste total 48% encontram-se no Estado do Pará.
Observa-se que as reservas marinhas do Pará são criadas como uma forma de estratégia
que visa minimizar os impactos aos manguezais e estuários da região, que se encontram sob
forte pressão antrópica (PERES, 2011; PINHEIRO, 2014; ICMBIO, 2015). A criação dessas
unidades de conservação, assim como qualquer outra ação coletiva, envolve múltiplas
situações, fatores e interesses.
Os resultados deste estudo indicam que os espaços de pesca, como manguezais, rios e
estuários de São Caetano de Odivelas são ambientes marcados por tensões e conflitos, dentre
os principais envolvidos estão empresas de pesca, pescadores artesanais e pescadores
esportistas, que apresentam distintos modos de apropriação e uso dos recursos pesqueiros da
região. Os mais prejudicados nesse caso, são aqueles que desenvolvem a pesca artesanal, os

122

quais percebendo, por meio de experiências diárias, o esgotamento dos estoques pesqueiros
resolveram articular a criação de uma Resex-Mar para o município, para assim salvaguardar
suas atividades de pesca.
A partir dos relatos coletados ao longo da pesquisa, identificou-se que a criação da
Resex-Mar Mocapajuba foi articulada primeiramente por um grupo de mulheres pescadoras da
região, que se organizou em duas associações em busca de reconhecimento de suas atividades
de pesca e proteção dos manguezais. Contudo, a organização de mulheres não obteve êxito com
relação a proposta de criação da unidade de conservação. Fatores como a pouca articulação
política do grupo e a falta de apoio dos governantes locais, resultaram na estagnação do projeto
de criação da Resex-Mar.
A proposta de criação da reserva ficou estagnado por quase uma década, sendo retomada
entre os anos de 2006 e 2007 por líderes e outros membros da Colônia de Pescadores de São
Caetano de Odivelas, os quais identificam a criação da unidade como uma oportunidade de
obter melhores condições de vida para os pescadores da região, principalmente aqueles
associados a entidade.
Os pescadores que hoje se apresentam como defensores da Resex-Mar Mocapajuba se
caracterizam como pessoas que possuem algum tipo de vínculo com a Colônia de Pescadores.
Estes se revelaram particularmente interessados na preservação do ambiente marinho da região
por dependerem dele diretamente. Os pescadores acreditam que a reserva vai proporcionar
medidas de proteção à pesca, principalmente no sentido de exercer regulamentações da pesca
esportiva e controle de demais pescadores vindos de outras localidades, além disso os
pescadores alimentam expectativas de que a unidade de conservação irá favorecer a obtenção
de bens e benefícios para os trabalhadores da pesca do município.
A criação de Mocapajuba foi articulada e desenvolvida prioritariamente pela Colônia de
Pescadores de São Caetano, que sendo uma entidade ainda marcada por fragilidades política,
desarticulação institucional, individualismo e espera assistencialista, acabou por restringir o
processo de constituição da Resex-Mar entre seu séquito. Situação que reflete nas etapas de
implantação da reserva, processo que deveria estar em fase adiantada, uma vez que o decreto
de criação da unidade saiu em novembro de 2014.
O processo de criação e implementação da Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba,
caracteriza-se como uma situação social marcada por incongruências, que os grupos locais
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envolvidos procuram manejar de acordo objetivos e interesses específicos. Um fato importante
a ser observado é que apesar dos tramites de constituição da reserva perdurar há décadas, uma
parte considerável da população beneficiária ainda desconhece a existência e a natureza da
Resex-Mar. O desconhecimento dos moradores locais sobre a unidade é algo que se encontra
relacionado ao reduzido incentivo à participação e envolvimento local, situação recorrente
desde as etapas iniciais de criação da reserva.
A falta de participação e envolvimento das populações tradicionais beneficiárias da
RESEXs é uma situação que contradiz as diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), à medida que o instrumento recomenda a participação efetiva das
populações locais na criação, implantação e gestão das reservas extrativistas, prevendo a
realização de consultas públicas para esclarecer quais as implicações para a população residente
no interior e no entorno da reserva proposta (SANTILLI,2005). Ocorre que muitas vezes, o
procedimento de criação e implantação dessas unidades de conservação se desenvolve de modo
excludente e distanciado da população residente, como tem indicado os estudos de LOBÃO
2006; SILVA, 2007; BUCCI, 2009; SPÍNOLA, 2011.
Situação semelhante foi identificada em São João de Ramos, comunidade abrangida
pela Resex-Mar Mocapajuba. Dos 43 moradores locais entrevistados 20,93% declaram que
nunca ouviram falar da reserva, desconhecem seus limites territoriais e seu significado. Esse
resultado está relacionado à frágeis bases informativas presentes ao longo do processo
constitutivo da unidade de conservação.
A maior parte dos entrevistados (60,46%) declararam que souberam da Resex-Mar
através da informação “boca a boca”, ou seja, todo o conhecimento sobre a reserva se
fundamenta apenas em conversas corriqueiras com pessoas próximas, como familiares, amigos,
vizinhos e com representantes da Colônia de Pescadores. Apenas 9,30% mencionaram o
ICMBio como fonte de esclarecimento, o que confirma a pouca proximidade entre o órgão
estatal e os usuários da Resex-Mar Mocapajuba.
Embora o processo de criação e implantação da reserva perdure há quase duas décadas,
o papel do órgão responsável pelo aperfeiçoamento da unidade é algo ainda pouco perceptível
entre os usurários. O distanciamento da agência ambiental em relação aos grupos locais tem
originado visões equivocadas e até mesmo contrárias a Resex-Mar Mocapajuba, revelando-se
como um obstáculo à efetivação da unidade de conservação.

124

No caso específico da comunidade de São João de Ramos, a implantação e o
funcionamento efetivo da Resex-Mar é dificultada pela condição de fragilidade e
vulnerabilidade da percepção da população local sobre a reserva. Outro obstáculo à efetivação
da unidade no local é a característica configuracional e jurídica da Resex-Mar que não considera
os espaços de vivência e moradia dos pescadores. Está configuração entra em contradição com
processos territoriais locais, pois territorialidade dos pescadores locais é construída não apenas
pelas áreas de pesca, mas também pelas áreas terrestres do entorno.
A Resex-Mar Mocapajuba ao desconsiderar os espaços de vivência e moradia dos
pescadores, tem motivado situações de tensão, bem como acirrado conflitos pré-existentes em
São João de Ramos, contrariando assim uma característica original das reservas extrativistas, a
resolução de conflitos. Nessas circunstâncias, diversos moradores locais associam a criação da
unidade de conservação como algo negativo e puramente restritivo.
A percepção negativa dos moradores de São João de Ramos sobre a Resex-Mar
Mocapajuba está relacionada à falta de adequação entre os modos de vida local e a configuração
da unidade de conservação. A eficiência de sistemas de gestão de recursos naturais comuns
como as Resex-Mar, depende do grau de adequações entre condições locais e regras de
apropriação e uso (MCKEAN & OSTROM, 2001). A efetividade de Mocapajuba depende em
grande medida da forma como as regras para gestão dos recursos comuns serão formuladas,
nesse sentido, seu sucesso está sujeito ao grau de envolvimento e participação das populações
tradicionais locais.
A proteção dos recursos naturais, bem como a proteção dos modos de vida dos
pescadores de São Caetano de Odivelas consiste em uma prerrogativa da Resex-Mar
Mocapajuba, que depende invariavelmente da parceria entre a população local e o Estado.
Se o processo inicial de criação da referida reserva foi marcado por incongruências,
ainda há possibilidade de construir ao longo de seu processo de implantação, espaços de
participação e diálogo para equacionar conflitos existentes, propor medidas de conservação dos
recursos naturais e promover alternativas de renda para os pescadores da região.
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8. APÊNDICE

Universidade Federal do Pará
DADOS DA RESIDÊNCIA
Nome do entrevistado

Data:

Rua/Número

Telefone

Bairro

Situação do Imóvel

P/aluguel

P/venda

P1. Há quanto tempo sua família mora nesta comunidade?______________
P2. Onde sua família morava antes?__________________________________
P3. Dados do Proprietário
Nome

Idade

Sexo
Naturalidade
( )F ( )M

P.4- Perfil da família residente.

Parentesco/Nome

Nº

Sexo

Idade

Natural

Estado Civil
sol

cas

amig viu

div

outro

( )
M F
( )
1
( )
M F
( )
2
( )
M F
( )
3
( )
M F
( )
4
( )
M F
( )
5
( )
M F
( )
6
( )
M F
( )
7
( )
M F
( )
8
( )
M F
( )
9
( )
M F
( )
10
Códigos de preenchimento para graus de parentesco: 1 Cônjuge 2 Filho(a) 3 Mãe/pai 4 Neto(a) 5 Nora/genro
6 Tio(a) 7 Primo(a) 8 Sobrinho(a) 9 Pensionista/agregado 10 Outros parentes 11 Empregado(a)
P.5 . Perfil escolar
NÃO ESTUDANTES
S/I Alf
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tot
al

ESTUDANTES
Pré

N

TRANSPORTE

1º
2º
3º Cursoº
Gr Gr Gr
Téc
C I C I C I C I O P VP

V
E

B

BAIRR
OS da
escola

Bol. Família
S

N

NS
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Obs: Ônibus, A pé, V. par, V. escolar, Bicicleta
Totais da escolaridade dos indivíduos.
P.6. Perfil do(s) trabalhadores(es) residente(s)
Trabalhadores
Func.
Pub

Comerc. Pescad Auton.
.

N
Dono
Barco

de Apo. º D.
cas

Transporte
de Des

O

P

Renda

VP B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T
P.7- Por favor, o sr (a) pode me informar a condição do seu terreno e os serviços existentes em sua
comunidade?
P7.1 Ocupação do Terreno: Compra ( ) Cedido( ) Ocup.Coletiva ( ) Outros____________
P7.2 Condições do Terreno: Seco Alagado ( ) Alagável ( ) Outro____________
P7.3 E além desse terreno, é dono de algum outro? Sim ( ) Não ( ) dentro ( ) ou fora ( ) da comunidade?
P.8

Infraestrutura na área
Luz
Água de poço
Encanada Cosanpa
Coleta de Lixo

Pavimentação
Iluminação Pública

Posto Médico
Estiva

Escola Pública

Praça

Fossa

Feira

Telefone
Público
Transporte

Poço

( )P ( )A

P.9 Existem associações na sua comunidade? ( ) Sim Não ( ) quais? (MÚLTIPLA ESCOLHA)
Agricultores ( ) Pescadores ( ) Religiosas ( ) Moradores ( ) Mulheres ( ) Outro__________
P.10 Você participa de algumas destas associações? ( ) Sim

Não ( ) qual? _______________

P.11 É Cadastrado na Colônia de pescadores? Sim ( ) Não ( ) e Sindicato? sim ( ) não ( ) qual? ______________
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA
P.12 Qual a sua principal atividade econômica?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
P.13 Você trabalha na pesca? ( ) Sim ( ) Não
P.14 Há quantos anos você trabalha no setor pesqueiro?______________
P.15 Você pesca ou só revende?________________
P.16 Quais as principais atividades econômicas da comunidade:
( ) pesca ( ) agricultura ( ) aquicultura ( ) apicultura ( ) comércio ( ) extrativismo ( )caça
Obs: detalhar a atividade de maior relevância
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P.17 Qual atividade predomina fora da safra do pescado na comunidade?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
P.18 Na comunidade existe algum tipo de defeso? ( ) Sim ( ) Não
P.19 Existindo defeso, ele é respeitado?
( ) Não

( )um pouco

( ) mais ou menos

( ) bastante

P.20 Nos últimos 3 anos, houve algum tipo de conflito entre pescadores dentro da sua comunidade?
( )Sim ( )Não
P.21 Se sim, qual o tipo de conflito mais comum?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
P.22 Como as pessoas resolvem os conflitos? (Múltipla escolha)
( ) Entre eles
( )Com a justiça

( ) Com lideranças da comunidade
( )Com IBAMA

( ) Na polícia

( ) Com os idosos/pessoas mais velhas da comunidade
( ) Na colônia de pescadores

P.23 Esta comunidade tem um local específico para o desembarque do pescado? ( ) sim

( )outro?
( ) não

P.24 Destino da produção para
a) consumo: ( ) muito pouco ( ) pouco
b) venda: ( ) muito pouco ( ) pouco

( ) a maior parte ( ) toda a produção

( ) a maior parte ( ) toda a produção

P.25 A produção, quando para venda, é feita na: ( ) cidade ( ) para o atravessador ( ) em outras localidades
SOBRE A RESEX-MAR
P.26 Você já ouviu falar sobre a reserva marinha de São Caetano? Sim ( ) Não ( )/ Sabe o que é a RESEX?
P.27 Como você soube da reserva?
__________________________________________________________________________________________
P.28 O que você acha que levou à criação da Resex-Mar para o município?
__________________________________________________________________________________________
P.29 Você é a favor ou contra a reserva? Por quê?
__________________________________________________________________________________________
P.30 Alguma coisa já mudou na comunidade por causa da reserva?
__________________________________________________________________________________________
P.31 Você gosta de viver aqui? E qual a principal vantagem de morar nesta Comunidade? (explorar)
__________________________________________________________________________________________

P.32 Tem alguma coisa na comunidade que acha que precisa mudar? (explorar)
__________________________________________________________________________________________

