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Nascer do sol na Reserva Extrativista do Batoque.



RESUMO

As  comunidades  litorâneas  no  Nordeste  do  Brasil  sofrem  pressões  de  vários  ângulos,

ameaçadas em seus direitos costumários à terra por representantes poderosos de outros usos

do território, ao mesmo tempo que seus habitantes lutam para redefinir suas posições em uma

sociedade em rápida mudança, cada vez mais presente, mais imposta e mais requisitada. A

construção de grandes resorts e outros espaços privatizados de lazer frente ao mar, a ocupação

do espaço por casas de veraneio, a implantação de parques eólicos nas dunas e praias e a

invasão  dos  manguezais  por  empresas  de  carcinicultura  são  algumas  das  mais  visíveis

ameaças  atuais  à  sobrevivência  dessas  comunidades.  Em  interação  com  essas  atividades

economicamente  lucrativas  que  vêm se  instalando  no  litoral  Nordestino,  o  abandono  das

atividades  tradicionais  em  favor  de  empregos  externos  a(o  domínio  d)a  comunidade,  o

esquecimento da própria história e particularidade em favor da lealdade pouco crítica a um

discurso  unificador  da  sociedade  dominante,  e  os  conflitos  internos  decorrentes  destas

evoluções vêm enfraquecendo mais ainda as comunidades no poder de autogovernança e de

autodefinição do seu futuro.  Nesse trabalho pesquisamos,  através  de entrevistas  abertas  e

observações  participativas,  o  processo  de  construção  de  identidades  e  da  consciência

ambiental na comunidade Quilombola do Cumbe e na Reserva Extrativista do Batoque, no

contexto  dos  regimes  de  proteção  coletivo  do  território. A comunidade  do  Batoque,  no

município  de  Aquiraz,  que  tornou-se  uma  Reserva  Extrativista  na  luta  contra  grandes

proprietários de terra, continua dividida em relação à presença de veranistas e à venda de

terras, uma atividade que tornou-se ilegal. A comunidade do Cumbe, localizada no município

de Aracati,  está no processo de emancipação de uma longa história de ocupação – com a

carcinicultura e  a  geração eólica como atuais  representantes – através do reconhecimento

como  quilombo.  Enquanto  a  afirmação  dos  direitos  da  comunidade  sobre  o  território

tradicionalmente usado significaria uma ruptura histórica que, pela primeira vez, colocaria a

comunidade no controle, o processo é dificultado por conflitos internos, com a oposição de

empregados da carcinicultura. Contudo, a identidade se mostra uma arma importante utilizada

por membros destas comunidades na defesa da sua unidade e dos seus territórios, embora não

seja  uma  panaceia.  Internamente  ajuda  a  motivar  a  comunidade,  a  definir  interesses  em

comum e a organizar os esforços. Para fora, promove o reconhecimento de direitos legais e a

aceitação da sociedade maior dos objetivos da comunidade.

Palavras-chave: Quilombo. Reserva Extrativista. Identidade. Sustentabilidade. Território.



ABSTRACT

Coastal communities in the Northeast region of Brazil suffer pressure from various angles,

threatened as they are in they customary rights by powerful representatives of other uses of

the territory,  at  the same time as their  inhabitants struggle to redefine their positions in a

rapidly  changing  society,  ever  more  present,  more  imposed  and  more  called  upon.  The

construction of large resorts  and other  privatized leisure facilities  in  front  of the sea,  the

occupation of space by weekend houses, the establishment of wind generator parks in the

dunes and on the beaches and the invasion of mangroves by shrimp farming companies are

some of the most visible current threats to the survival of these communities. In interaction

with these economically profitable activities that are being established on the northeast coast

of Brazil, the abandonment of traditional activities in favor of jobs away from the dominion of

the communities, the forgetting of the own history and identity in favor of a little critical

loyalty to the unifying discourse of dominant society, and the internal conflict  originating

from these evolutions have come to weaken even more these communities' power of self-

governance and auto-definition of their future. In the present work, we will build upon open

interview and participant observation data to research the construction process of identities

and environmental consciousness in the Quilombola community of Cumbe and the Extractive

Reserve  of  Batoque,  in  the  context  of  these  collective  territorial  protection  regimes.  The

community of Batoque,  that  has turned into an Extractive Reserve as  part  of  its  struggle

against large landowners, continues to be divided in relation to the presence of vacationers

and concomitant land-selling – an activity that has become illegal. The community of Cumbe,

located in the municipality of Aracati, is in the process of emancipation from a long history of

occupation – with shrimp farming and wind energy generation as its current representatives –

by way of the recognition as Quilombo. While the recognition of the community's rights over

the traditionally used territory would mean a historical rupture that, for the first time, would

put the community in control, the process is hampered by internal conflicts, with opposition

of  shrimp  farm  employees.  All  in  all,  identity  shows  to  be  an  important  tool  for  the

communities to defend their  unity and their  territories,  although it  is  far  from a panacea.

Internally, it helps to motivate the community to define common interests and to organize the

efforts. Towards the outside, it promotes the recognition of legal rights and the acceptance by

greater society of the communities' goals.

Keywords: Quilombo. Extractive Reserve. Identity. Sustainability. Territory.
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1 INTRODUÇÃO

Povos tradicionais, como os conhecemos hoje, são uma invenção moderna. São

marcados por um conceito que, em linha com a concepção do Lévi-Strauss (1978), só assume

significado à luz do seu oposto – termo de uma dicotomia criada por essa correnteza cultural

que se diz “moderna”, remetendo a uma visão evolucionista sobre a história humana, na qual

os  critérios  de  uns  são  confundidos  como  referência  universal  para  a  comparação  das

sociedades. Em um mundo dominado por países industrializados, os povos tradicionais são os

“outros”, os que “ainda” persistem nos modos antigos e que “ficaram para trás” na escala

unilinear do desenvolvimento. No entanto, é difícil definir o que une esses povos – sociedades

e comunidades dentro de sociedades – além da sua divergência do suposto padrão, a opressão

histórica sofrida e a integração socioeconômica desigual que a distinção ajuda a esconder.

Tanto  essa  visão quanto  a  romântica  inversão,  resumida na  ideia  do  “nobre  selvagem” –

remontando ao tempo de Rousseau ou, provavelmente, mais cedo  (ELLINGSON, 2001) –

implicam na radical “outremização” do seu objeto. São manifestações de uma estrutura de

pensamento que exerce forte poder simbólico (BOURDIEU, 1979, 1991) na realidade atual.

Partindo o mundo em dois, manobra a mente para pensar com e contra as categorias, e ignorar

a variedade dentro e além delas. Não obstante, o uso do adjetivo “tradicional” para referir-se

aos povos que resistem à hegemonia cultural continua interessante exatamente por causa da

sua  ampla  disseminação,  mesmo  se  fosse  apenas  pela  oportunidade  de  relativizar  certas

generalizações indevidas.

Pode parecer paradoxal que justo o desaparecimento desses povos “alternativos”

tenha alimentado o interesse por eles e os esforços para salvá-los. Boas (2012), já no século

XIX, defendia e trabalhava para a documentação das culturas indígenas que observava estar

em declínio rápido. Reservas indígenas, embora certamente inspiradas no desejo de conter

essas populações,  testemunham à ambivalência presente entre os colonizadores  (HARRIS,

2011).  Mais recentemente,  os povos indígenas e  tradicionais têm sido reconhecidos como

detentores de importantes conhecimentos, e a preservação “in-vivo” das suas culturas, além

da documentação desse conhecimento, tem sido defendido não só como imperativo moral,

mas também por razões utilitárias  (POSEY, 1999a; POSEY et al.,  1984; ZENT, 1999).  A

Convenção sobre os povos Indígenas e Tribais (ILO, 1989) e a Declaração dos Direitos dos

Povos  Indígenas  (UNITED  NATIONS,  2007) têm  dado  expressão  política  a  essas

preocupações.
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Os esforços de proteção aos povos tradicionais têm colidido muitas vezes com a

proteção da natureza – outro produto de uma dicotomia inventada. Assim como a “tradição”

existe em virtude da “modernidade”, a noção de “natureza” como reino livre da influência

humana  evoluiu  em  oposição  simbiótica  à  ideia  de  “cultura”  removida  da  natureza,

possivelmente sob influência do ideal de dominação das forças naturais presentes na tradição

judaico-cristã  (JUNG, 1992). Como no caso dos povos tradicionais, também, a proteção da

natureza  se  tornou  prioritária  em  resposta  à  sua  destruição.  Na  lógica  da  dicotomia,  a

conservação da natureza requeria a exclusão do ser humano, ideia que prejudicou diversos

povos que dependiam de áreas destinadas à proteção da natureza para moradia ou subsistência

(ARAUJO,  2007;  BENSUSAN,  2006;  BRAGA,  2013;  CUNHA;  COELHO,  2003;

DIEGUES, 2000b; STEVENS; DE LACY, 1997). Novas percepções sobre a variedade da

interação humana com o meio ambiente e a diversidade dos seus efeitos  (BALÉE, 2006;

DENEVAN, 1992; ERICKSON; CANDLER, 1989), têm começado a mudar essa situação,

levando em alguns casos à criação de reservas naturais de uso sustentável  (STEVENS; DE

LACY,  1997),  incluindo  as  Reservas  Extrativistas  no  Brasil.  Adicionalmente,  o

reconhecimento de sistemas de conhecimentos alternativos tem inspirado certos exemplos de

colaboração entre  povos tradicionais  e  a  ciência  na  conservação da  natureza  (GRAHAM,

2000; HOLT, 2005). A suposta contradição entre a conservação da natureza e a proteção dos

povos tradicionais e indígenas, então, é cada vez mais provada inexata por pesquisas sobre

interações socioecológicas históricas e atuais e em iniciativas com intuito de combinar os

dois.

Nesse  trabalho  pesquisamos,  através  de  entrevistas  abertas  e  observações

participativas,  o  processo  de  construção  de  identidades  e  da  consciência  ambiental  na

comunidade Quilombola do Cumbe e na Reserva Extrativista do Batoque, no contexto dos

regimes de proteção coletivo do território.

1.1 ÁREA DE ESTUDO

A COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUMBE

A comunidade do Sítio Cumbe em Aracati, Ceará – como era conhecida antes de

tornar-se Quilombo – é situada há seis quilômetros a sudoeste do lugar onde o rio Jaguaribe

desemboca no mar. A população sobrevive tradicionalmente de uma combinação variável de
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pesca marítima, agricultura e coleta de crustáceos (caranguejo, siri), mariscos (sururu, ostras)

e peixes no manguezal, toda atividade realizada em escala pequena ou artesanalmente. Apesar

de  passar  por  consideráveis  mudanças  sociais  e  ecológicas  no  curso  do  último  século,  a

população tem conseguido manter esta fonte de autonomia até agora.

De  cerca  de  três  décadas  para  cá,  no  entanto,  três  projetos  governamentais  e

particulares  têm  trabalhado  no  sentido  de  um  enfraquecimento  gradual  desta  relativa

autossuficiência.  Estes empreendimentos vindos de fora têm gerado tensões na comunidade.

Primeiro,  um  projeto  da  CAGECE  têm  resultado  na  privatização  do  acesso  à  água.  A

carcinicultura,  em seguida  –  pondo  direitos  de  propriedade  da  terra  contra  a  posse  pela

comunidade  –  tem  gradualmente  ocupado  uma  grande  área  de  manguezal  em  volta  das

moradias.  Transformando  o  frágil  ecossistema  em  viveiros,  a  carcinicultura  coloca  sob

pressão os modos de produção da comunidade, a ocupação da área resultando, também, na

escassez de terras  para construção de novas moradias.  O terceiro projeto controverso é  a

acima  mencionada  implantação  de  um parque  de  geradores  de  energia  eólica  nas  dunas

situadas entre as moradias da comunidade e o mar.

A RESERVA EXTRATIVISTA DO BATOQUE

A praia do Batoque localiza-se no município de Aquiraz, no Estado do Ceará. O

território é habitado historicamente principalmente por famílias de pescadores e agricultores

familiares, possuindo também na localidade famílias que trabalham com pequenos comércios

e no turismo. No ano de 2003, a comunidade que reside na praia do Batoque conquistou o

direito a posse coletiva do território, após quase uma década de luta contra especuladores de

terras que queriam colocar seus interesses econômicos acima dos interesses da comunidade.

Após  o  cumprimento  de  todos  os  trâmites  jurídicos,  em 5  de  junho de  2003 a  praia  do

Batoque  foi  transformada  oficialmente  na  Reserva  Extrativista  do  Batoque,  incluída  na

categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável.



16

O território físico delimitado para constituição da unidade abrangeu uma área de

601 hectares, que incluiu ecossistemas costeiros e marinhos, como estuários e manguezais,

dunas e lagoas (figura 1). O uso dos recursos naturais e a organização territorial do espaço é

delimitado algumas vezes por um conjunto de regras  que são instituídas pela  tradição da

comunidade – muitas destas normas são passadas de geração à geração –, outras são delimitas

pelas lideranças da comunidade e em outros momentos são seguidas as normas e diretrizes do

Estado. De acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), que contém

os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades, esta deverá ser gerida

por um Conselho Deliberativo, constituído por: Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade  (ICMBio),  o  órgão  responsável  por  sua  administração  e  presidência;

representantes  de  órgãos  públicos,  de  organizações  da  sociedade  civil  e,  das  populações

tradicionais residentes no território onde a unidade está implantada.

A comunidade da Reserva Extrativista do Batoque é formada principalmente por

pescadores artesanais e agricultores familiares que utilizam os recursos naturais da região para

desenvolver suas atividades produtivas e possuem modos de vida que são adaptados a íntima

relação que desenvolvem com o meio ambiente. Estes grupos têm que dividir seu território

Figura 1: Paisagem na Reserva Extrativista do Batoque.

Fonte: elaborada pelo autor.
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com cerca de 150 veranistas, que são frutos de um longo processo de venda de terras realizado

pelos membros da própria comunidade, fato que está arraigado na história de formação da

Reserva Extrativista do Batoque – e que apesar de ser uma prática ilegal, a venda e troca de

terrenos ainda ocorre atualmente.  Há vários  grupos sociais  que convivem na reserva com

diferentes  ideias  sobre  o  uso  e  ocupação  do  território  e  o  manejo  dos  recursos,  estas

divergências são responsáveis por levantar inúmeros conflitos que desagregam a população e

dificultam o desenvolvimento socioambiental da comunidade do Batoque.

1.2 OBJETIVOS

A pesquisa visa analisar o processo de construção de identidades e da consciência

ambiental na comunidade Quilombola do Cumbe e na Reserva Extrativista do Batoque, no

contexto dos regimes de proteção coletivo do território. Para tanto, pretende (1) descrever a

situação atual e a história socioecológica das comunidades, que os levou até o presente; (2)

investigar  as  principais  mudanças  conceituais  ocorrendo na  comunidade;  (3)  considerar  a

influência  dessas  mudanças  na  construção  identitária;  e  (4)  examinar  o  processo  de

emergência da consciência ambiental em ambas as comunidades.
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2 QUADRO CONCEITUAL

No início de qualquer trabalho, é importante preparar o terreno. Na academia, essa

preparação, normalmente seguida por uma constante atualização durante o trabalho, consiste

em  conduzir  uma  pesquisa  de  literatura,  definir  os  conceitos  principais  e  resumir  as

informações disponíveis sobre a temática da obra planejada. Isso serve ao autor não só para

evitar a repetição de trabalhos (e erros) já feitos por outros e de criar, dessa forma, um mundo

totalmente próprio,  isolado das  contribuições alheias;  não só para habilitar-se a  participar

nessa obra de construção que a ciência é; mas também para criar (mais) transparência sobre o

posicionamento, as suposições e a visão de mundo que estão na base da sua contribuição a

uma ciência que há tempo não pode mais ser considerada como neutra –  proporcionando

assim, onde a neutralidade está fora de alcance, um elemento de honestidade ao trabalho.

Neste caso, optamos por começar pela parte mais abstrata, embora derivada de

experiências diretas: o quadro conceitual – a evocação dos conceitos nas quais focaremos em

um campo de significados dados a eles, o modelo de inter-relações entre esses conceitos, e a

posição deste modelo dentro do plano maior – que estruturará as investigações a seguir. Nesse

trabalho operamos no contexto do fenômeno que pode ser considerado o berço dos conceitos

abordados,  ubíquo  porém  elusivo,  e  que  talvez  mais  caracteriza  a  espécie  humana:  o

desenvolvimento, a partir de uma base genética bastante homogênea, de infinitas variações

em comportamento, atitudes, suposições e convicções, significação e simbologia – enfim, em

modos de pensar, sentir e agir sobre o mundo –, abrindo, paradoxalmente, ao mesmo tempo

que divide a espécie, o caminho à criação das intricadas e dinâmicas interligações que formam

a principal força de trabalho na eterna obra de construção chamada de cultura. Iniciamos esse

desenho teórico com uma exploração do conceito de “tradicionalidade” – tanto no sentido

científico  quanto  popular  –  e  das  suas  implicâncias  no  direito  internacional.  Em seguida

investigamos  um  fenômeno  que  será  indicado  como  básico  para  o  entendimento  da

tradicionalidade:  a identidade comunitária.  Subsequentemente abordamos um “recurso” da

tradicionalidade frequentemente minado pela ciência: o  conhecimento, que colocaremos no

contexto do sistema cultural, com ênfase no conhecimento ecológico, uma área específica do

conhecimento, ligada às ações e interpretações do ser humano como parte do ecossistema. Por

fim,  consideramos  a  relevância  deste  domínio  de  conhecimento  para  a  ideia  de

sustentabilidade,  e  a  relação  da  sustentabilidade  com  a  tradicionalidade.  Com  essa  base

conceitual preparamos para o reconhecimento mais específico da temática desse trabalho.
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2.1 REINTERPRETANDO TRADIÇÃO

2.1.1 “Tradição” e “tradicionalidade”

A  noção  de  “tradicionalidade”  é  relacionada  à  atribuição  de  uma  cultura

diferenciada e contínua a um povo. Essa ideia é problemática à luz das reflexões que vem

ocorrendo em torno do conceito de cultura. Na visão prevalecente no campo atual das ciências

sociais, “cultura” não existe mais como uma entidade estática e homogênea pertencente a um

povo claramente delineado, como é utilizado popularmente. Embora não haja consenso entre

cientistas sobre a definição exata  de cultura – discutiremos uma delas  mais  à frente  –,  a

tendência é de tratar cultura como um conjunto integrado de ideias construído na interação

social ao longo da experiência humana. Essa interação abrange a vivência diária dentro de um

grupo, assim como o intercâmbio cultural com outros grupos observados com frequência na

história da humanidade, não só como ocorrência isolada, mas de forma intensa e contínua. O

reconhecimento  dessa  dinâmica  torna  indefensível  uma definição  essencialista  de  cultura.

Observada de fora, cultura é sujeita a constante mudança, compartilhada não só dentro, mas

também fora do grupo, e igualmente contestada dentro quanto fora do grupo. Cultura, em

outras  palavras,  não  é  mais  propriedade  de  um  grupo  definido;  é  espacialmente  e

temporalmente diversa, geralmente sem exibir descontinuidades evidentes o suficiente para

justificar a separação em categorias1. 

Em  uma  paisagem  cultural  contínua,  diversa  e  dinâmica,  a  delimitação  de

“culturas” ocorre principalmente através da identidade. Não são as afinidades culturais em si

que definem quem pertence ou não a um grupo. É o sentimento de pertencimento ao grupo

que define o indivíduo como membro, em combinação com a aceitação dos outros membros.

Quando desnaturalizamos a visão sobre cultura, identidade, em vez de ser uma reflexão da

realidade cultural, aparece como um elemento na construção da mesma. Como tal, identidade

1 Se no passado houve grupos isolados o suficiente para desenvolver um sistema cultural totalmente “seu”,

diferenciado o suficiente para justificar tal delimitação nítida, a integração social que vem acontecendo há

séculos,  está  acabando rapidamente  com os  últimos  exemplos  desse  tipo.  Atualmente,  assim como em

grande parte  do mundo antigo,  certamente há  tendências  culturais  mais  fortemente presentes  em certos

lugares ou grupos sociais, mas nunca de forma exclusiva e uniforma. A distribuição de fenômenos culturais

sempre é mais confusa do que costumamos acreditar.
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é potencialmente mutável, embora possa parecer estável durante muito tempo. É construída

em interação com outros grupos construindo suas identidades, e uma mudança em um ponto

do  sistema  cultural  pode  portanto  desencadear  mudanças  em  outros  pontos.  Ademais,

identidade não é limitada à associação com um só grupo, uma vez que cada pessoa pode se

sentir, e geralmente sente, parte de vários grupos, em graus diversos – formando-se uma rede

de lealdades que integra, entre outros elementos, a identidade pessoal. Identidade, portanto, é

múltiplo,  relacional  e  mutável.  Na  seção  2.1.3 desse  capítulo,  discutiremos  mais

detalhadamente a identidade comunitária.

Os  critérios  utilizados  para  a  definição  da  tradicionalidade  se  mostram

indiscriminatórios nessa perspectiva. Primeiro, a “continuidade cultural” exigida, se não for

para  excluir  a  todos,  precisa  ser  interpretada  com tolerância  a  mudanças. É  uma  falácia

comum na nossa sociedade entender certas diferenças culturais como sinais de “atraso”, como

se indicassem a ausência ou a lentidão de mudanças culturais. Existem inúmeros possíveis

cursos de mudança, e mudanças que não seguem a direção conhecida pelo observador, não

são necessariamente menos reais ou radicais, mesmo se são mais difíceis de perceber. Tais

mudanças, afinal, vão de “diferente” para “diferente”, e suas consequências só ficam claras

com  uma  observação  mais  profunda  da  comunidade  em  questão.  Muitos  povos  ou

comunidades popularmente classificados como “tradicionais” têm, quando inspecionados de

perto, vivido histórias repletas de mudanças e invenções. Talvez mais importante ainda, se

uma visão etnocêntrica de mudança for utilizada, povos tradicionais que começam a adotar

elementos culturais dominantes, seja por imposição ou por vontade própria, deixariam de ser

“tradicionais”,  mesmo  se  as  mudanças  constituíssem  uma  influência  relativamente

desimportante nas suas vidas. Além de parecer injusto usar critérios culturalmente específicos

para definir um conceito com reivindicações universalistas, leva a um entendimento altamente

inexato da realidade observada.  Continuidade,  portanto,  deve ser interpretada não como a

ausência de mudanças, mas como a ausência de rupturas totais.

Segundo,  a  questão se põe com qual  base  essa ausência de  rupturas  pode ser

avaliada. Conforme discutido, o fenômeno cultural que mais presta-se para a delineação de

povos é a identidade, ou seja, a autodeterminação de pertencimento ao grupo. A continuidade

nesse  contexto  pode  ser  entendida  de  duas  formas:  como  a  existência  contínua  de  uma

identidade  de  grupo ao  longo do tempo,  ou  como o  reconhecimento  pelo  grupo de  uma

identidade contínua, expressa em convicções sobre a história comum do grupo. No primeiro

caso, etnias à procura das suas raízes após ter sido oprimidas durante um período, ou após ter

sofrido um período de desintegração cultural,  não teriam a possibilidade de se reconstituir
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como povos tradicionais, enquanto a segunda abordagem permite tal renascimento cultural. O

consenso atual parece reconhecer a reinterpretação da história e a formação de “tradições

inventadas” (cf. HOBSBAWM; RANGER, 1983) indispensáveis nesse processo, permitindo,

por  exemplo,  o  fenômeno  de  etnogênese no  Ceará  (OLIVEIRA,  1998),  após  séculos  de

opressão da identidade indígena. Essa segunda opção também é a mais defensável do ponto de

vista teórico, tendo em vista que toda identidade é uma construção social, e toda tradição pode

ser  dita  “inventada”  (HANDLER,  1984).  Tradicionalidade,  então,  é  associada  às  noções

detidas por um grupo de ter uma identidade enraizada em uma história em comum.

Resta o problema de indiscriminação. Muitas comunidades regionais se definem

como grupos, contam histórias sobre a sua história e partilham símbolos e costumes, incluindo

a  sociedade  nacional  brasileira.  Segundo esses  critérios,  a  sociedade brasileira  tem a  sua

tradição,  assim  como  os  povos  indígenas,  quilombos,  comunidades  de  agricultores  e  de

pescadores e outros que considera “tradicionais”, e inúmeras comunidades não consideradas

“tradicionais” dentro dos seus limites. Afinal,  apesar das diferenças,  esses grupos têm em

comum uma estrutura básica necessária para a formação e manutenção do grupo social. Como

então podemos explicar porque certos grupos são chamados de “tradicionais” e outros não? A

resposta,  naturalmente,  está  no  critério  da  “diferença”  e  na  contrastação  com a  chamada

“modernidade”.  Se no  Brasil  essa  modernidade  é  caracterizada  pela  produção em grande

escala, comunidades que praticam a agricultura familiar ou a pesca artesanal são classificados

como “tradicionais”. O critério específico certamente não é universal. No norte da Europa,

por exemplo, onde a produção agrícola familiar é a norma – admitidamente em uma realidade

muito  diferente  da  agricultura  familiar  do  Brasil  –,  ninguém  consideraria  chamar  esses

agricultores de “tradicionais”. Como a economia agricultural desses lugares, sob influência de

escolhas  política  e  de  circunstâncias  históricas  (não  sendo  recentemente  colonizados

provavelmente sendo uma delas),  pegou um rumo diferente,  não há o contraste  que seria

necessário  para  inspirar  tal  distinção.  Embora  muitos  povos  ou  comunidades  regionais

poderiam ser classificados como “tradicionais” segundo critérios culturais,  então,  a norma

vigente parece ser de considerar “tradicionais” os povos e comunidades que seguiram um

rumo substancialmente diferente do que o dominante no discurso nacional ou regional.
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2.1.2 Universalismo versus relativismo cultural

Essa concepção de tradicionalidade é especialmente adequada para a instituição

de  regimes  legais  alternativos  para  determinados  grupos  da  sociedade  –  uma  tendência

relativamente nova no cenário internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos,

adotada  pelas  Nações  Unidas  logo  após  a  segunda  guerra  mundial,  institui  direitos  e

liberdades  a  serem  garantidos  a  todo  ser  humano,  independente  de  qualquer  critério

discriminatório (UNITED NATIONS, 1948). Esses direitos, apesar do amplo incumprimento,

eram e são considerados no direito internacional como universais e inalienáveis, concedidos a

todos  os  habitantes  da  terra  na  sua  qualidade  de  indivíduos.  Nesse  sentido,  a  declaração

seguiu a linha da tradição legislativa europeia, estabelecendo princípios que, ao menos em

princípio, aplicam-se igualmente a todos sob a sua jurisdição. Isso implicou um compromisso

com a ideia de que existissem valores universais, compartilhados por todos os povos, e que

esses valores pudessem ser capturados em uma declaração resultante da reunião de líderes

mundiais.  O  passo  para  a  definição  de  direitos  coletivos  para  subgrupos  das  sociedades

nacionais, embora certamente não antitética aos esforços envidados, requereu uma mudança

de paradigma. De certa forma, tinham sido reconhecidos direitos coletivos com a instituição

de reservas indígenas em várias partes do mundo, mas isso mais com a intenção de conter,

restringir e “civilizar” essas populações do que com a ideia de respeitar formas alternativas de

viver  (HARRIS,  2011).  A  Convenção  dos  Povos  indígenas  e  Tribais,  adotada  pela

Organização Internacional  do  Trabalho  em 1989,  e  a  Declaração  dos  Direitos  dos  Povos

Indígenas,  adotada  pelas  Nações  Unidas  em  2007,  marcaram  uma  reaproximação  ao

relativismo cultural, passando da mera reservação de espaço para os grupos em questão, para

o reconhecimento de direitos de autodeterminação (ILO, 1989; UNITED NATIONS, 2007).

As  implicâncias  dessa  mudança  em pensamento  para  o  contexto  legislativo  brasileiro,  é

discutido mais detalhadamente na secção .

Mais do que pelo argumento moral ou pela preocupação puramente estética com o

desaparecimento da diversidade cultural, o impulso para essa mudança em pensamento foi

dado  pelo  crescente  reconhecimento  de  importantes  benefícios  que  essa  diversidade

proporciona e poderia proporcionar para a humanidade. A constatação de que vários grupos

sociais  relativamente  independentes  estavam  passando  por  rápidas  mudanças  culturais,

levando à perda irreversível de informação sobre a variedade do comportamento humano, já

foi  feita  no  final  do  século  XIX  por  alguém  como  Franz  Boas  (2012),  quem,  pelo  seu
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exemplo,  influenciou  gerações  de  antropólogos  para  documentar  minuciosamente  essas

“culturas em extinção” a fim de guardá-los para a posterioridade. O interesse baseava-se em

motivos teóricos, sem vista a encontrar implicâncias diretas para a vida em outras sociedades.

Boas,  nesse  sentido,  representava  o  cúmulo  de  relativismo cultural,  nascido  da  ideologia

universalista  inerente  no  processo  de  colonização  da  América  do  Norte,  que  estava

modificando  profundamente  as  formas  indígenas  de  viver.  Interesses  de  natureza  muito

diferentes propulsionaram os esforços a partir dos anos 1980, de equipes interdisciplinares de

cientistas à procura de conhecimento presente em comunidades indígenas e tradicionais, para

aplicação em diversos campos da ciência. A procura de substâncias medicinais foi um dos

exemplos mais importantes, e a aplicação às vezes extremamente lucrativa do conhecimento

adquirido a partir de povos indígenas e tradicionais, geralmente sem recompensa para esses

últimos, levou a importantes debates sobre a propriedade intelectual  (POSEY, 2004).  Como

esse  vasto  e  valioso  repositório  de  conhecimento  não  podia  ser  colhido  rápido  e

completamente,  a  “conservação”  de  cultura  indígena  e  tradicional  tornou-se  uma  opção

interessante.

Outro  argumento  que  impulsionou  a  preocupação  com  a  conservação  da

diversidade cultural e o empoderamento de comunidades tradicionais e indígenas, provém das

ligações estabelecidas com a proteção do meio ambiente e a conservação da biodiversidade.

Tentativas do século XIX e XX para proteger o meio ambiente, concebidas como resposta às

consequências preocupantes de atividades humanas após a Revolução Industrial, tipicamente

envolveram  a  criação  de  Parques  Naturais,  inspirando-se  no  romantismo  da  “natureza

selvagem”. No final do século XX, os limites dessa abordagem começaram a evidenciar-se,

com a desacreditação da teoria do equilíbrio ecológico e o reconhecimento do Homo sapiens

sapiens como espécie chave nos ecossistemas (BALÉE, 2006), e com a constatação de efeitos

positivos da ocupação indígena sobre a proteção ambiental do território  (NEPSTAD et al.,

2006; REED, 1997). Ademais, experimentos com formas alternativas de proteção ambiental

regional,  motivados pelos  impactos negativos  das políticas de criação de parques naturais

sobre os  moradores  originais,  estavam mostrando algum sucesso  (STEVENS; DE LACY,

1997). No Brasil, o estabelecimento das Reservas Extrativistas deu expressão a essa evolução

em pensamento (veja secção 3.4.1). Desta forma, a conservação do meio ambiente não só se

beneficiaria de pesquisas sobre o conhecimento ecológico e a tecnologia de produção agrícola

em comunidades indígenas e tradicionais (POSEY et al., 1984), mas também da “conservação

in vivo” dessas comunidades  (ZENT, 1999).  O compromisso de fortalecimento dos povos

indígenas e tradicionais através do estabelecimento de direitos coletivos tem, então,  bases
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além de  princípios  morais. O significado e  o  valor  do  conhecimento  serão  discutidos  na

secção 2.2, e a relação da “tradicionalidade” com a sustentabilidade será discutido na secção

2.3. Na ponto a seguir investigamos o significado do conceito de identidade comunitária.

2.1.3 Identidade comunitária

A questão  da  identidade  tende  a  aparecer  mais  fortemente  em  situações  de

conflito. Enfatizando comunalidades e interesses em comum, a identidade comunitária ajuda a

fortalecer a coesão social e coordenar as ações entre pessoas, evitando algumas das piores

consequências  da tragédia dos  comuns2 e  reforçando as  comunalidades  das  quais  nasceu.

Dentro de sociedades pequenas que não tem a possibilidade de impor uma autoridade central

da forma que sociedades estatais fazem (DIAMOND, 2013), a identidade comunitária pode

bem ser um elemento crucial para evitar que caiam aos pedaços. No contexto de comunidades

em lugares onde sociedades estatais garantem um certo grau de  ordem, como é o caso de

grande parte do mundo atual, importa como determinante da capacidade de auto-organização

e  de reação a  influências  externas.  Além disso, ajuda  a  definir  como  pessoas  de  fora  da

comunidade veem e tratam a comunidade.

Identidade é um fenômeno relacional, que somente faz sentido à luz da existência

de pessoas de fora – pessoas que são “diferentes” –, e faz tanto mais quando essas pessoas de

fora  constituem ameaças,  reais  ou  percebidas,  aos  membros  do  grupo que  compartilha  a

mesma  identidade.  Isso  explica  porque  comunidades  de  migrantes  que encontram

2 A tragédia dos comuns,  um conceito cunhado por  Hardin  (1968),  refere a  casos nos quais  as  escolhas

racionais dos indivíduos envolvidos não levam à realização do bem comum do grupo. Um exemplo seria o

uso conjunto de um pasto por várias famílias criadoras de gado de propriedade individual. Na ausência de

mecanismos coordenadores, a opção mais interessante para cada parte seria de aumentar o próprio rebanho,

já que ganhará todo o provento, enquanto os custos são divididos. Para o grupo, no entanto, a soma das

decisões  individuais  resultara  em  uma  catástrofe:  a  pastagem  excessiva  e  a  eventual  destruição  da

propriedade  conjunta.  Embora  essa  situação  é  parcialmente  suavizada  pela  tendência  humana  de  agir

empaticamente, verdadeiras soluções envolvem negociação e regulação obrigatória. Tais medidas têm sido

utilizadas com sucesso em várias formas e em uma variedade de situações (FEENY et al., 1990). No entanto,

a  impotência  da  humanidade  em resolver  importantes  e  urgentes  questões  ambientais  a  nível  mundial

demostra a lamentável persistência da tragédia dos comuns, especialmente em processos de larga escala

envolvendo atores culturalmente diversos e altamente divergentes em poder político e econômico.
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desconfiança  na  nova  sociedade  tornam-se  às  vezes  mais  autoconscientes  e  mais

conservadoras  do que a população dos seus países de origem, usando a identidade étnica

como mecanismo de defesa contra discriminação  (MALTZAHN, 2009; MOSSAKOWSKI,

2003).  Quando,  por  outro  lado,  o  inimigo  em  comum  desaparece,  divergências  internas

tendem a aparecer, reforçando identidades intragrupais. Da mesma forma, uma pessoa pode

manter  várias  identidades  ao  mesmo  tempo,  invocando  uma  ou  outra  de  acordo  com  o

ambiente  social  imediato.  Com  os  colegas  do  trabalho,  por  exemplo,  enfatizará  outras

lealdades do que em casa ou em uma festa de família.  Identidade, portanto,  não deve ser

tratada como uma propriedade singular e intrínseco de grupos ou pessoas, e sim como um

fenômeno múltiplo e dinâmico. É uma realidade social que nasce das relações e age através

das relações de pessoas com as pessoas ao seu redor, e de grupos com a sociedade maior.

Vários  processos  se  encontram, colaboram e  se contrariam na  formação dessa

realidade  social. Mesmo  o  discurso  sendo  essencialmente  unificador  e  naturalizador,  a

multitude de influências dá origem – especialmente em tempos de rápida mudança social – a

uma constelação de representações conflitantes.  Para nossos fins,  será útil  diferenciar  três

tipos de representações envolvidas na definição da identidade comunitária,  a saber: (1) as

representações internas ao grupo, pelas quais membros do grupo tentam explicar o grupo aos

outros  membros;  (2)  as  representações  de dentro para fora,  feitas por membros do grupo

frente a pessoas externas ao grupo; e (3) as representações de fora, feitas por pessoas que não

são membros  do grupo,  mas  que podem influenciar  na forma como a sociedade age  em

relação ao grupo, assim como na forma como os membros do grupo percebem a si mesmo.

Da perspectiva dos processos internos, a identidade comunitária pode ser descrita

como o resultado de uma sensação compartilhada de pertencimento a um determinado grupo,

dando origem a certas maneiras de pensar e sentir compartilhados entre membros do grupo,

assim como a aceitação de certos códigos de comportamento e a submissão às dinâmicas de

grupo. Como tanto, é um dos elementos essenciais para a existência de cultura, alimentando a

pressuposição de que tenha algo compartilhado e algo compartilhável.

Essa  identidade  interna  do  grupo  se  estabelece,  naturalmente,  em  constante

interação com outros grupos, como se fosse uma versão coletiva do “looking-glass self” do

Cooley (1992) – termo esse que refere à importância da imagem que imaginamos que outros

têm sobre nós na formação da autoimagem. Em outras palavras, a autodefinição de um grupo,

assim como do indivíduo, é construída em confrontação direta com a própria interpretação do

sujeito  do  seu  entorno  social,  exatamente  porque  é  essa  a  fonte  de  pontos  de  referência

disponível. Isso não significa que o grupo é escravo da opinião que atribui aos “outros” –
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pode muito bem definir-se  em contraste a  eles  –,  mas apenas que é  difícil  para o grupo

imaginar  uma posição  sem referência  ao seu “mundo”,  sua perspectiva local  e  parcial  da

realidade. Por outro lado, seria ingenuidade afirmar que esse entorno só serve de pano de

fundo contro o qual os sujeitos desenvolvem suas ideias. As ações partindo do entorno social

certamente influenciam a sua interpretação, apenas não tão linearmente quanto costumamos

acreditar. No processo de formação da identidade comunitária há portanto agência por parte

do(s) sujeito(s) tanto quanto por parte dos “outros”.

Até esse ponto, consideramos como a interação com os “outros” a influência na

autodefinição do grupo. Inversamente, a visão desses “outros” sobre o grupo importa para o

grupo não só pelo seu papel no processo de autodefinição,  mas também porque intervem

crucialmente  na  forma como o  entorno se relaciona  ao  grupo.  Em um mundo onde esse

entorno tem grandes poderes sobre assuntos de fundamental importância para o grupo, as

questões de como o grupo se representa frente ao mundo exterior (nas suas formas múltiplas)

e como o mundo exterior imagina e representa a comunidade – ambos em nome da identidade

do grupo – não podem ser negligenciadas.

Tais  dinâmicas  de  identidade  formam um tema  central  nessa  dissertação,  que

analisa  duas  comunidades  litorâneas do Ceará que,  nas suas  lutas por direitos territoriais,

recorreram com  sucesso  a  status  legalmente  reconhecidos  que  as  diferencia  de  outras

comunidades e as fornece com regimes específicos de direitos e regulações. Uma delas, a

comunidade do Batoque no município de Aquiraz, conseguiu, em 2003, proteção definitiva

contra  as  reivindicações  territoriais  por  latifundiários,  através  da  transformação  do  seu

território  em uma Reserva  Extrativista.  A outra,  a  comunidade  do Cumbe,  localizada  no

município de Aracati, foi reconhecido recentemente como um Quilombo – uma comunidade

de  descendentes  de  escravos  –,  ganhando  assim certos  direitos  e,  pelo  menos  em teoria,

proteção territorial. As bases legais para esses regimes de direitos coletivos são discutidas na

secção 3.4. No que segue, abordamos o conceito de conhecimento que desempenha um papel

importante como inspiração para a instituição de tais regimes.
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2.2 CONHECIMENTO E CULTURA

Popularmente,  a  ideia  de  conhecimento é  ligada  a  informações  diretamente

produzidas por e acessíveis à consciência do indivíduo. O Dicionário  Priberam da Língua

Portuguesa  (2014),  por  exemplo,  define  “conhecimento”  como  “noção”,  “informação”,

“experiência” ou “ideia”, entre outros. Para Aune (2009), o conceito se refere a três grupos

principais de fenômenos: habilidades, cognitivas ou outras (saber uma língua ou saber andar

de bicicleta); familiaridade ou habilidade de reconhecer (conhecer uma pessoa, um objeto, um

sentimento); e “fatos coletados através de estudo, observação ou experiência”  (traduzido de

“The Oxford American Desk Dictionary and Thesaurus” apud AUNE, 2009). Nos três casos,

trata-se  de  propriedades  atribuíveis  ao  indivíduo,  embora  podem  ser  atribuídos  a  vários

indivíduos ao mesmo tempo, e que sempre são ligadas às capacidades da mente consciente.

Isso é, o conhecimento é visto como informação ou habilidades que  sabemos que temos a

nossa disposição.

2.2.1 Ampliando conhecimento

Essa concepção de conhecimento, porém, ignora (talvez intencionalmente) todo

um domínio  da  experiência  humana  que  também é  aprendida  e  definitivamente  tem sua

influência sobre o comportamento, mas que não é normalmente visível ao intelecto humano –

um conhecimento desconhecido, por assim dizer. Pertence a esta categoria o  conhecimento

implícito,  resultante  da  aprendizagem implícita  de  alguma tarefa,  que  a  neurociência  tem

vindo  a  distinguir  do  conhecimento  explícito,  mais  em  conformidade  com  a  definição

tradicional (PASCUAL-LEONE; GRAFMAN; HALLETT, 1994). O termo pode ser ampliado

para  incluir  outro  depósito  de  informação em grande parte  subconsciente,  sendo o  senso

comum apresentado pelo Geertz (1983) como objeto merecedor de estudo, que sob truísmos

“evidentes” mas dificilmente explicáveis esconde um mar de pressuposições que impulsionam

a multitude de processos socioculturais  que governam o dia a dia das pessoas em todo o

mundo. Existe, então, um grande corpo de informação produzido pela humanidade, codificado

em estruturas  culturais,  psicológicas  e fisiológicas,  que não é diretamente ligado à razão,

porém pode ser observado e estudado.
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Seguindo na mesma linha – de ampliar o significado do que podemos entender

como  conhecimento  –  devemos  considerar,  além  dos  códigos  culturais,  a  informação

codificada na genética humana. Existe  um debate intenso sobre a  relativa importância  de

fatores  hereditários  (genéticos)  e  culturais  (ou  de  “natureza”  versus  “criação”,  em  uma

tradução  mais  direta  dos  termos  usados  na  literatura  Inglesa)  na  determinação  do

comportamento da espécie. Porém há um consenso de que ambos os lados são entrelaçados

em  quase  todas  as  partes  da  experiência  humana  (PINKER,  2008) A noção  de  que  a

humanidade, em toda sua diversidade cultural, possui uma base em comum é o que levou

Jung a cogitar os arquétipos da “consciência coletiva”  (JUNG, 1964) e o que impulsionou

Levi-Strauss na sua busca aprofundada pela  estrutura da mente  (LÉVI-STRAUSS, 1978).

Este  último,  em  um apelo  contra  o  evolucionismo  cultural,  em favor  de  uma  forma  de

relativismo e da  conservação da diversidade  cultural  (LÉVI-STRAUSS, 1952),  não  podia

ainda  refutar  o  conceito  –  apenas  minimizar  a  sua  importância  –  de  raças  humanas  em

analogia com as raças de animais domesticadas descritas pela biologia. Hoje em dia, embora

convincentemente  esmagada  pela  evidência  genética,  a  ideia  de  raças  humanas  continua

influente em certos ramos científicos (PENA, 2005) e, em forma culturalmente reapropriada,

como lócus de processos de formação de identidade (SANTOS; BORTOLINI; MAIO, 2006).

No que se trata da genética pura, porém, devemos pensar em estruturas, impulsos ou instintos

universais (ou, se não universais, pouco específicos em sua distribuição geográfica) integrado

à experiência humana por um cabeamento cultural (e, por isso, potencialmente diverso entre

grupos sociais).

Por fim, é interessante contemplar a informação codificada por ação humana no

mundo material. Se, conforme Deetz (1977, p. 35), “cultura material […] não é cultura mas o

seu produto”: “a parte do nosso ambiente físico que modificamos por meio de comportamento

culturalmente determinado” (tradução pessoal), é um produto que reflete conhecimento em

ação. Mais que meramente refletir – como veremos detalhadamente em relação às técnicas

produtivas no ponto 2.3.1 –, a cultura material, à medida que se desenvolve e complexifica em

conjunto  com  o  conhecimento  que  constitui  a  sua  origem,  torna-se  uma  condição  de

existência do sistema cultural. Inversamente, o material pode até sobreviver quando a cultura

desaparece, mas usualmente não mantém a mesma forma ao longo do tempo – lentamente

transformando-se,  no  melhor  dos  casos,  em  uma  lembrança  do  passado.  Cultura  e

conhecimento, portanto, são intimamente entrelaçados com a cultura material que produzem.
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2.2.2 Caminhando na teia

Deve ter ficado claro, neste ponto, que o conhecimento aqui é considerado, se não

como cultura tout court, como um conceito muito semelhante – uma outra perspectiva sobre o

mesmo  fenômeno,  por  assim  dizer.  Mais  precisamente,  estudar  conhecimento  é  fazer  a

interpretação de cultura como um instrumento para conhecer e agir sobre o mundo. Neste

processo,  concepções  êmicas  (explícitas  e  implícitas),  atitudes,  costumes,  contos,  mitos,

formas  de  organização  e  tanto  mais  adquirem um significado  em função  das  ações  que

promovem. Assim como na análise de cultura, os padrões de comportamento que a análise

procura revelar, embora emergentes das intenções dos sujeitos, podem não ser intencionais, e

a análise pode expor mecanismos culturais não reconhecidos,  apesar de ser vividos,  pelos

sujeitos. Por outro lado, divergimos da descrição de cultura no sentido que o peso dado às

características específicas não depende diretamente do peso dado pelos sujeitos.

Este último fato aponta uma diferença crucial entre o estudo de cultura e o de

conhecimento: quando falamos de cultura como um princípio geral, tendemos a procurar o

sentido  no  objeto  em  si  (ou  em  algum  princípio  supostamente  universal),  enquanto

conhecimento  é  examinado  com  alguma  funcionalidade  predefinida  em  mente. Esta

funcionalidade  –  o  “porque”  ou  “sobre  o  que”  do  conhecimento  contemplado  –  é  bem

explicitada,  não  necessariamente  própria  à  concepção  cultural  estudada,  e  específica  à

investigação sendo feita. É um parâmetro de filtragem que faz o estudo do conhecimento uma

interpretação intencionalmente parcial de cultura.

Neste  aspecto,  é  interessante  recorrer  à  concepção  de  cultura  do  Geertz,

especialmente porque nos proporciona uma metáfora apropriada para pensar sobre a evolução

do conhecimento. Geertz (1973, p. 5), “[a]creditando, como Max Weber, que o ser humano é

um animal suspenso em teias de significado que ele mesmo teceu, assum[e] a cultura como

sendo essas teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de

leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado” (tradução pessoal). Segue

que os conceitos-chave da análise – a “leitura” de cultura segundo Geertz – serão derivados da

importância dada a eles pelos tecedores culturais, escolhendo os elementos mais densamente

atados para designá-los como os símbolos centrais.

Duas mudanças e uma consideração têm de ser feitos para adaptar a metáfora ao

nosso objetivo. Primeiro, quando estudamos um sistema cultural em busca do conhecimento,

as  teias  de  significado  continuam  importantes,  porém  não  como  objeto  em  si,  mas  nas
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consequências que produzem sobre a área definida pelo parâmetro de filtragem mencionado

anteriormente. Não fazemos uma interpretação de cultura em si,  mas de cultura como um

sistema para  relacionar-se  a  uma  dada  área.  Segundo,  as  teias  de  significado  devem ser

reconhecidos a incluir não só significados culturalmente definidos, mas também, envolvidos

nesses significados, os impulsos provenientes dos sistemas involuntários do corpo humano

que dão início aos sentimentos e outros tipos de comportamento instintivo. Se esses impulsos

supostamente universais aparecem de formas diversas em diferentes sociedades, é devido às

infinitas  possibilidades  de ligá-los ao sistema cultural.  As emoções,  ou,  pelo menos,  seus

precursores, são universais; as formas de lidar com elas são culturalmente específicas3. Por

fim, devemos considerar não só a teia em si, mas também as circunstâncias nas quais foi e

está  sendo tecido,  que  definem barreiras,  se  não  limites  rígidos,  e  oportunidades,  se  não

simples imposições, ao trabalho de construção de cultura. Na metáfora da teia, então, procurar

o conhecimento sobre uma certa área da realidade, é observar como o ser humano, se guiando

pelas teias  culturais  que ele  e  seus antecedentes  teceram sobre (e  muito acima de)  a  sua

existência física no espaço físico, faz sentido desta área e age sobre ela. Estudar a evolução do

conhecimento  é  observar  como  as  teias,  ao  mesmo  momento  que  servem de  apoio,  são

remendadas, modificadas e adaptadas.

2.2.3 Conhecimento local e a ciência

Até agora falamos de conhecimento como um sistema profundamente integrado

na  cultura. Na  visão  clássica  da  ciência,  esse  tipo  de  conhecimento  seria  chamado  de

“popular” e diferenciado do conhecimento científico em razão da sua natureza “valorativa” e

“assistemática” em contraste com a sistematicidade e factualidade da ciência  (MARCONI;

LAKATOS,  2003) Desenvolvimentos  mais  recentes  têm  demostrado  que  a  ciência  é

culturalmente específica tanto quanto outros sistemas de conhecimento, sendo, em origem,

um produto da sociedade europeia em industrialização  (TURNBULL, 1997), e que é uma

3 Um bom exemplo é a sensação estética. O que é considerado bonito varia de sociedade para sociedade e

entre diferentes grupos sociais dentro das sociedades, assim como o que é feito com este sentimento. Porém

a ideia do estético é provavelmente universal. Portanto, alguns autores procuram uma estrutura universal por

trás da variedade em concepções estéticas (REDIES, 2008).
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construção sociocultural  por  si  própria,  governada por  mecanismos  culturais  nem sempre

condizentes com a neutralidade e objetividade que aspira  (LATOUR; WOOLGAR, 1979).

Estas percepções apareceram pela primeira vez no tempo em que o pós-modernismo e o pós-

estruturalismo  começaram  a  desconstruir  o  discurso  hegemônico  da  ciência  positivista

(AGGER, 1991) e que a história eurocêntrica foi posta em questão (WOLF, 1982). Para além

da questão da valoração, Agrawal (1995) afirma que não há argumentos substanciáveis para

defender uma diferenciação conceitual entre a ciência e outras formas de conhecimento. Essas

mudanças epistemológicas levaram a comunidade científica, pelo menos em certas áreas, a

mudar suas atitudes em relação ao “conhecimento popular” anteriormente tão desprezado.

Cientistas  e  trabalhadores  de  desenvolvimento  têm  voltado  sua  atenção  para

outros sistemas de conhecimento a partir dos anos 1980. Posey  et al (1984) reconhecem o

valor de várias áreas do conhecimento indígena – incluindo conhecimento sobre a caça e a

coleta de produtos naturais, a agricultura, a aquacultura, as áreas de concentração de recursos

naturais e até a cosmologia – para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Em relação a

projetos de transferência de tecnologia cresceu a consciência de que podiam ser mais eficaz se

a abordagem de cima para baixo fosse substituído por uma abordagem que leva em conta os

conhecimentos  locais  já  existentes  (SILLITOE,  1998).  As  complexidades  envolvidas  em

trabalhar com uma multiplicidade de conhecimentos em projetos que colocam o cientista em

contato  com  representantes  de  outros  sistemas  de  conhecimento,  agora  são  amplamente

reconhecidas, embora ainda seja difícil encontrar boas maneiras de lidar com elas (LEACH;

SUMNER; WALDMAN, 2008).  Seja traduzido em mudanças concretas ou não, a ciência,

especialmente nas ciências sociais, parou de ser considerada a melhor ou a única forma certa

de  conhecer  o  mundo.  Foi  relegada  à  posição  de  sistema  entre  outros  sistemas  de

conhecimento.

Essa  reconsideração  dos  valores  relativos  de  sistemas  de  conhecimento,  no

entanto, não penetrou igualmente em todas as áreas da vida social. Especificamente, a ciência,

contra os princípios de alguns dos próprios cientistas, mantém uma posição de supremacia

como poder consultivo em decisões políticas e legislativas. Em estados construídos no modelo

europeu, juízes e decisores políticos tendem a favorecer a opinião de “especialistas” acima de

“tradições” locais  e depoimentos  das  pessoas  diretamente envolvidas.  Parte  da explicação

pode ser encontrada na primazia atribuída à palavra escrita – uma prática ausente em muitos

sistemas  tradicionais  –  e  na  falha  etnocêntrica  de  reconhecer  a  sofisticação  presente  em

sistemas  de  pensamento  alheios  (TURNBULL,  1997).  Embora  existam  casos  em  que  o

conhecimento local é incluído com sucesso no processo de governança  (GRAHAM, 2000;
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LANSING, 2009), é importante notar que a iniciativa em muitos desses casos foi tomada por

cientistas envolvidos (frequentemente, mas nem sempre de áreas sociais) que conseguiram

convencer  os  decisores  da utilidade de tal  empreendimento.  Raramente  a  contribuição  de

pessoas  locais  carecendo de qualificações  no sistema educacional  formal  é  apreciada  por

padrão; muito menos levado em conta a experiência local tácita.

Essa tendência ficou especialmente aparente em programas de transferência de

tecnologia, como a agora largamente obsoleta “revolução verde”. Em um exemplo de Bali na

Indonésia,  Lansing  (2009) demostrou  a  eficiência  do  sistema  de  irrigação  tradicional  –

incluindo  não  só  a  infraestrutura  material,  mas  também  valores  espirituais  e  práticas

socioculturais –, e ajudou a revigorá-lo para enfrentar os problemas causados pela introdução,

sob  orientação  de  especialistas  comissionados  pelo  governo,  de  práticas  agriculturais

“modernas”.  Essas  especialistas  bem  intencionadamente  ignoraram  o  conhecimento  local

construído  no curso  de  séculos,  convencidos  de  que  uma reforma baseada  em princípios

científicos podia revolucionar a agricultura na ilha,  entre outros intensificando o ritmo de

plantação e mudando a variedade de arroz. Essa revolução realizou-se de fato, mas o aumento

em  produção  logo  foi  ultrapassado  pelas  devastações  causadas  por  pragas  novas  que

apareceram, provocadas pelas mudanças no sistema de produção. As práticas locais tinham se

desenvolvidas para a sobrevivência em uma realidade muito mais complexa do que o modelo

para o qual a reforma foi otimizada.  Não reconhecendo as experiências locais – codificadas

em  conhecimentos  explícitos  tanto  quanto  em  convenções  tácitas  –  os  especialistas

negligenciaram parâmetros indispensáveis para o sucesso do sistema.

Essa atitude perante o conhecimento local continua profundamente enraizada no

funcionamento cotidiano das nossas burocracias, apesar de alguns esforços pelo contrário. No

Brasil,  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis

(IBAMA) exige a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e um Relatório de

Impacto  Ambiental  (RIMA)  para  o  licenciamento  de  atividades  modificadoras  do  meio

ambiente  (IBAMA,  1986).  O  estudo  inclui  a  análise  de  impactos  sobre  o  meio

socioeconômico  (item  c  do  inciso  I  do  artigo  6°),  assim  como  o  meio  biológico  e  os

ecossistemas naturais (item b) e o meio físico (item a), porém é executado exclusivamente por

uma  “equipe  multidisciplinar  habilitada”  (artigo  7°).  Curiosamente,  a  participação  das

populações afetadas por esses projetos se limite ao conhecimento dos resultados, apresentados

no RIMA. Na prática,  as populações locais são frequentemente escondidos nesses estudos

(DEPREZ, 2014).
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2.3 SUSTENTABILIDADE E TRADICIONALIDADE

2.3.1 Conhecimento ecológico

Uma das áreas mais estudadas do conhecimento não-científico pela ciência, é o

conhecimento  ecológico,  diversamente  referido  como  “conhecimento  ecológico  indígena”

(POSEY  et  al.,  1984),  “conhecimento  indígena  na  agricultura”  (ERICKSON,  1999;

WARREN;  RAJASEKARAN,  1993) ou  “conhecimento  ecológico  tradicional”  (BERKES;

COLDING; FOLKE, 2000; SLIKKERVEER, 1999). Berkes, Colding e Folke (2000, p. 1253)

listam práticas de manejo baseadas em conhecimento ecológico, e mecanismos sociais usados

para a organização de tais práticas. Práticas de manejo apoiados por conhecimento ecológico

local incluem: o monitoramento de recursos naturais; a proteção de certas espécies, de certos

estágios na vida das espécies e de habitats específicos; a manutenção da estrutura e função dos

ecossistemas; a manutenção da diversidade de ecossistemas na paisagem e o cuidado com as

fontes  de  renovação  do  ecossistema.  Mecanismos  sociais  são,  entre  outros:  a  geração  e

transmissão do conhecimento ecológico local, tanto entre gerações e geograficamente; regras

e tabus; o papel dos líderes ou sábios da comunidade; sanções sociais e religiosos; rituais e

cerimonias; valores culturais e uma visão do mundo que inspira uma ética ambiental.

Para  dar  uma  impressão  do  alcance  do  conhecimento  ecológico  em  ação,

iniciaremos  esta  secção  com  um  resumo  das  modificações  humanas  do  ecossistema

encontradas  na  região  Amazônica –  uma região  que apresenta  ampla  variedade de  dados

atuais e arqueológicos a este respeito. Evidência de ocupação pré-histórica tem sido descrita

mais  perto  da  área  da  presente  investigação,  com  práticas  de  agricultura,  caça  e  pesca

(MACHADO; MEIDEIROS; OLIVEIRA, 2010),  porém não estou ciente de investigações

focadas nas influências do ser humano sobre o meio ambiente, tanto quanto foi feito para a

Amazônia. É possível que as eventuais modificações históricas não sobreviveram ao turbilhão

do tempo, ou que simplesmente, a região sendo menos atraente para cientistas,  ainda não

foram descritas.  Além disso, embora o Ceará não pertença à Amazônia como definida na

legislação, se encontra nas proximidades desta região, e não parece improvável ter havido

intercâmbios  culturais  entre  os  povos do Ceará e  os  povos no coração da Amazônia.  De

qualquer  forma,  os  exemplos  nos  ajudarão  a  formular  algumas  ideias  gerais  sobre  o

conhecimento ecológico.
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2.3.2 Exemplos da Amazônia e além

Posey,  que estudou intensivamente vários  aspectos  do conhecimento ecológico

dos Caiapós no Brasil, apresenta um continuum de ecossistemas reconhecidos e ativamente

recriados e mantidos no sistema de manejo praticado pelos membros desse povo indígena

(POSEY,  2004).  Os  Caiapós,  diz  Posey,  juntaram,  através  de  viagens,  troca  e  comércio,

materiais de cultivo oriundas de uma região muito mais extensa do que o seu território atual, e

conhecem  um  grande  número  de  cultivares  semidomesticados  ao  lado  das  trilhas  de

caminhada  que  usam para  se  locomover.  Entre  as  técnicas  utilizadas  para  promover  esta

diversidade  biológica  em  benefício  do  ser  humano,  são  o  uso  de  fogo  e  a  agricultura

migratória  –  ambos  até  hoje  frequentemente  acusados  indiscriminadamente  por  ser

insustentáveis,  embora  demostrados  serem excepcionalmente  sustentáveis,  além de  serem

independentes de insumos externos, em certas circunstâncias,  notadamente uma densidade

populacional baixa (GEERTZ, 1963; REED, 2006).

A agricultura indígena no Brasil, tem gerado, em processos de coevolução, uma

riqueza genética que facilita a produção em condições locais. Clement (1999) identifica 138

espécies  de  plantas  cultivadas  endógenas  à  região  Amazônica,  em  vários  estágios  de

diferenciação dos seus ancestrais selvagens, distribuídas em 44 famílias botânicas. Entre estas

espécies cultivadas, 52 eram domesticadas (totalmente adaptadas ao ambiente antropogênico),

41  semidomesticadas  (substancialmente  modificadas  por  seleção  humana,  com  fenótipo

divergente  da  população  selvagem)  e  45  incipientemente  domesticadas  (modificadas  por

seleção humana, mas com fenótipo médio dentro da variação selvagem). Clement afirma que

a variedade de espécies cultivadas e de cultivares das espécies deve ter sido muito maior em

tempos  pré-colombianos,  já  que  houve  uma  considerável,  embora  dificilmente  estimável

erosão genética nos séculos seguintes à chegada dos europeus devido à queda enorme das

populações indígenas – uma diminuição entre 90% e 95% de acordo com algumas estimativas

(DOBYNS, 1966).

Um dos resquícios que atestam à agricultura pré-colombiana na Amazônia é um

solo preto, conhecido localmente como “terra preta” ou “terra preta do índio”, encontrado em

manchas espalhadas pela região. Repleta de cacos de cerâmica, a terra preta tem sua origem

antropogênica  amplamente  reconhecida  (MANN,  2002).  Em  contraste  com  os  solos

circundantes, ela possui um teor alto de matéria orgânica e de nutrientes e apresenta uma

maior  diversidade  microbiana,  tornando-a  particularmente  adequada  para  a  agricultura
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intensiva (FALCÃO; MOREIRA; COMENFORD, 2009; GLASER, 1999; KIM et al., 2007;

ZECH; HAUMAIER; REINHOLD, 1990). Apesar das práticas que formaram a terra preta ter

sido abandonadas há séculos em muitas áreas (ver HECHT, 2003), ela mantém sua fertilidade,

altamente valorizada pelos agricultores locais (FRASER, 2010). Esta estabilidade excepcional

é  atribuída  ao  carbono  preto,  que  constitui  até  um  terço  da  matéria  orgânica  do  solo

(GLASER et  al.,  2000;  LIANG et  al.,  2008).  Experimentos  mostraram que  a  adição  de

carbono preto ao solo aumenta a capacidade de retenção de nutrientes, permitindo maiores

rendimentos agrícolas  (STEINER et al., 2007, 2008). Embora as técnicas exatas que deram

origem à terra  preta  não sejam conhecidas,  a descoberta  da função central  do carvão em

combinação  com  observações  dos  costumes  indígenas  atuais  leva  a  crer  que  um  papel

importante  é  desempenhado  pelas  técnicas  de  cultivo  que  envolvem queimadas  de  baixa

intensidade e pelo depósito de resíduos incompletamente queimados de fogueiras de cozinha

(GLASER et al., 2001; HECHT, 2003).

Seguindo o exemplo indígena, alguns autores (GLASER et al., 2001; JOHANNES

LEHMANN et  al.,  2002;  STEINER; TEIXEIRA; ZECH, 2004) propõem uma agricultura

“slash-and-char”  (“corte  e  carbonização”)  como alternativa  à  agricultura  “slash-and-burn”

(“corte e queima” ou coivara) que, em sua forma descontrolada, constitui uma grave ameaça à

floresta Amazônica. A atitude destes pesquisadores marca uma ruptura com a mentalidade que

fez Meggers (1971) chamar a Amazônia de um “paraíso falsificado” e que estimulou Sanchez

et al (1982) a “descobrir” uma técnica de adubação “possibilitando”, daquele momento em

diante,  a  agricultura  contínua  no  solo  Amazônico.  A evidência  arqueológica  indica  que

quinhentos anos antes povos Amazônicos já praticavam formas de agricultura suficientemente

avançadas para sustentar sociedades complexas  (HECKENBERGER; NEVES, 2009), nada

parecidas  com a falsificação de Meggers.  A formação de terra  preta,  um dos fatores  que

possibilitou este sucesso, preveniu uma dependência de contínuos insumos externos como na

solução do Sanchez e colegas. Como a velocidade de degradação da matéria orgânica no solo

(mas não a matéria orgânica estável constituída pelo carvão preto) é relacionada à temperatura

média anual  (CHENG et al.,  2008), as técnicas agrícolas dos colonizadores europeus  (por

exemplo BLUME; LEINWEBER, 2004) não se adaptaram bem ao clima tropical. Frente as

dificuldades claramente expressas na literatura científica, é significativo que demorou tanto

para aprender dos especialistas locais.

Outros sinais existem da ação histórica do conhecimento ecológico na região que

hoje  é  o  Brasil  e  arredores. Arqueólogos,  saindo  do  seu  foco  tradicional  em escavações

localizadas,  encontraram  o  que  chamaram,  com  enfoques  ligeiramente  diferentes  –  de
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paisagens  antropogênicas,  humanizadas,  culturais  ou  domesticadas  (DENEVAN,  1992;

ERICKSON, 2000a, 2006; HECKENBERGER et al., 2007, 2008; KAREIVA et al., 2007) –

grandes  áreas modificadas,  em intensidade variável,  por e em função do ser humano – e

geoglifos  (PÄRSSINEN;  SCHAAN;  RANZI,  2009;  SCHAAN  et  al.,  2007) –  sinais  de

presença humana passada, gravadas no relevo. Enquanto Schaan, Ranzi e colegas tentaram

entender as gigantes estruturas geométricas encontradas no estado de Acre, Heckenberger et

al (2008) mapearam um complexo de sítios residenciais, conectadas por canais e estradas, na

região do Alto Xingu.

Quatro décadas antes, Denevan  (1970) resumiu os resultados do então nascente

campo de pesquisa sobre os vestígios de obras de drenagem em grande escala encontrados

espalhados nos altiplanos e várzeas da América Latina: os complexos de campos elevados nos

Llanos de Mojos na Bolívia; no plano do rio  San Jorge no norte da Colômbia; no cerrado

costeiro  de  Suriname;  na  várzea  do  rio  Guayas  no  Equador;  nos  Llanos  de  Orinoco na

Venezuela;  em  volta  do  lago  Titicaca  no  Peru  e  na  Bolívia  e  na  Sabana  de  Bogotá na

Colômbia.

No planalto, essas técnicas continuam a ser praticadas, entre outros lugares no

lago Titicaca, onde Erickson (1999) observa a existência de adaptações técnicas e sociais não

só a um ciclo anual de inundações, mas também a flutuações maiores no nível do lago numa

escala  de  tempo  de  várias  décadas,  com  os  agricultores  cultivando  as  terras  férteis

normalmente inundadas em períodos de seca e até mudando seus lares para montes e ilhas

artificiais mais perto da água, se recuando de novo quando o nível da água subir. Embora

esses  processos  não  acontecem  sem  atritos,  trata-se  claramente  de  situações  dentro  do

“normal”,  previsíveis  e  controláveis  pelas  comunidades,  e  não  de  “crises”  conforme

pressuposto  anteriormente.  Em outros  artigos  Erickson  (2000a,  2001) descreve  o  que  ele

acredita  ter  sido  um sistema  de  trilhas  elevadas  e  canais  para  facilitar  o  movimento  de

pessoas,  e  de  represas  e  açudes  para  realizar  o  cultivo  e  a  captura  de  peixes  nos  planos

periodicamente  inundados  de  Mojos  na  Bolívia.  Também  estudou  (ERICKSON,  2000b)

montes para moradias construídas pelas antigas populações indígenas, medindo de menos de

um a vários hectares de área e entre um e oito metros de altura. Ocorrem em grupos perto de

fontes naturais de água e são associados a um solo fértil parecido com a terra preta, utilizado

por agricultores contemporâneos.

Esses exemplos demostram a existência de uma rica e variada tradição de manejo

dos  ecossistemas  Latino-Americanos,  datando  de  muito  antes  da  chegada  dos  Europeus.

Técnicas avançadas e obras de trabalho intensivo têm modificado uma parte considerável dos
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ecossistemas do continente Latino-Americano. O fato destas influências (inclusive estruturas

enormes) durante muito tempo terem sido negligenciados pela comunidade científica, pode

ser atribuído à atuação do etnocentrismo no grupo que é (ou era) em sua maior parte de

origem cultural europeia, dificultando o reconhecimento da origem humana de formas alheias,

juntamente  com  o  fato  de  que  muitas  das  estruturas  não  se  encontravam em  uso  ativo.

Enquanto  a  imaginação  popular  continua  sendo  a  de  uma  Amazônia  praticamente

despopulada, com a presença de sociedades complexas restringida à cordilheira dos Andes e à

América Central, esta visão foi em grande parte corrigido na comunidade científica. Embora

exista  um  debate  sobre  as  dimensões  do  processo  (HECKENBERGER  et  al.,  2003;

MCMICHAEL et al., 2014; MCMICHAEL; PALACE; GOLIGHTLY, 2014), ficou claro que

a Amazônia encontrada pelos europeus não era tão intocada quanto a eles parecia. Foi sim um

ecossistema  profundamente  modificado  pela  ação  dos  povos  indígenas,  porém  de  forma

diferente (e talvez menos descaracterizante) do que os colonizadores esperavam.

Muitas  das  estruturas  antigas  tem  sido  abandonadas  ou  as  práticas  de  uso

modificadas na crise populacional seguinte à chegada dos colonizadores europeus. Violência e

epidemias criaram uma grande ruptura na vida dos povos indígenos, forçando transformações

em vários aspectos da sua existência, incluindo nas práticas de produção (HECHT, 2003). O

colapso demográfico logicamente levou ao abandono das práticas que exigem uma grande

força  de  trabalho  e  a  instabilidade  pode  ter  ocasionado  a  perca  de  parte  do  material

reprodutivo agrícola. Porém muito provavelmente uma parte do conhecimento ecológico –

incluindo a classificação de plantas e animais e o conhecimento sobre o seu uso, técnicas de

cultivo e manejo e, talvez mais importante, pressuposições básicas sobre o funcionamento do

ecossistema  –  sobreviveu  em  várias  tribos  e  misturou-se  com  os  conceitos  dos  recém-

chegados, especialmente os mais humildes,  lutando para sobreviver em condições com os

quais  não  tinham  experiência.  A importação  de  escravos  africanos  conduziu  (apesar  do

sofrimento)  a  outro  enriquecimento  do  estoque  de  conhecimento  ecológico  dos  povos  da

América Latina.  Portanto, além de uma tradição milenar dentro do continente – certamente

não  sem  os  seus  próprios  conflitos  e  intercâmbios  (ainda  que  pouco  documentados)  –

devemos contar  com as influências  de dois outros  continentes,  cada um com sua própria

história  –  a  Europa  (via  colonização)  e  a  África  (via  importação  de  escravos) –  quando

consideramos o conhecimento ecológico nas comunidades brasileiras.
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2.3.3 Sustentabilidade e tradicionalidade

O  conceito  de  tradicionalidade  é  frequentemente  usado  em  associação  à

sustentabilidade,  levantando  questões  sobre  a  verdadeira  relação  entre  ambos –  um tema

fortemente debatido tanto científica quanto politicamente. Embora persista na cultura popular

e, em menor intensidade, no mundo científico, a ideia de que povos tradicionais ou indígenas

vivem “em harmonia” com a natureza,  esse “mito do bom selvagem” tem sido posto em

dúvida repetidamente nos últimos séculos (ELLINGSON, 2001; REDFORD, 1991). Existem

inúmeras descrições de como povos indígenas e tradicionais poluem (RAMBO, 1985) ou até

destroem seu ambiente natural (DIAMOND, 2005), assim como existem descrições de como

implementam sistemas de manejo e conservação  (POSEY, 2004), conseguem proteger seu

ambiente  contra  influências  destrutivas  vindo  de  fora  (NEPSTAD  et  al.,  2006) ou  são

empurrados  na  insustentabilidade  pela  diminuição dos  seus  territórios  e  pelo  crescimento

populacional (REED, 1997). Com uma imensa variedade de povos habitando uma variedade

não menos imensa de ecossistemas que há no mundo, a procura de generalizações simples

parece  pouco  frutífera.  Independente  se  a  associação  defendida  entre  tradição  e

sustentabilidade seja positiva ou negativa, o argumento facilmente adquire conotações racistas

(ELLINGSON, 2001).  A solução mais promissora seria de abandonar de vez a ideia de que

possa haver distinções inatas entre as formas de pensar “moderna” e “tradicional”, e procurar,

como a maioria  dos autores especializados no assunto tem feito,  os determinantes  para o

desenvolvimento de atitudes sustentáveis ou insustentáveis em fatores mais concretos do que

a natureza humana.

Uma  noção  importante  nesse  respeito,  é  de  que  valores  e  atitudes

conservacionistas  são  geralmente  desenvolvidos  em resposta  a  pressões  ambientais. Uma

comunidade que por muito tempo tem povoado com pouca densidade populacional uma área

de  relativa  abundância  em  recursos  ambientais,  servindo-se  de  técnicas  de  produção  de

impacto leve, é portanto pouco susceptível de ter desenvolvido valores de conservação, pelo

simples fato de que nunca têm sido necessários. O ponto crítico para o aparecimento desses

valores  ocorre,  então,  quando  o  equilíbrio  entre  a  capacidade  de  carga  do  ambiente  e  o

impacto das intervenções por parte da comunidade começa a inclinar para o outro lado – seja

por pressão populacional, mudanças socioculturais, influências sociais externas ou mudanças

ambientais  de  longo  prazo  –  e  os  primeiros  sinais  de  declínio  ambiental  providenciam

oportunidades para iniciar um processo de aprendizagem cultural; e é nesse ponto que o mito
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do bom selvagem presta seu maior desserviço, convencendo governos e organizações não-

governamentais de que a comunidade, já que gera impacto negativo sobre o meio ambiente,

não possa ser “tradicional” e não mereça mais apoio, no momento que esse apoio é mais

necessário  do  que  nunca  (HOLT,  2005).  É  nesse  ponto  que  há  mais  abertura  para  uma

colaboração efetiva entre governo, cientistas e a comunidade (GRAHAM, 2000).

A questão se põe, então, como exatamente o governo brasileiro, por meio dos seus

órgãos executivos, se posiciona nesse debate: se trata a sustentabilidade como critério para a

seleção de populações elegíveis para a política de criação de Reservas Extrativistas, e como

consegue  apoiar  as  comunidades  residentes  nas  Reservas  Extrativistas  nos  processos  de

aprendizagem.
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3 RECONHECIMENTO TEMÁTICO

3.1 CONFLITOS NO LITORAL DO CEARÁ

Conflito,  atualmente,  faz parte  da vida de muitas comunidades  tradicionais do

Brasil,  e  as  áreas  litorâneas  do  Nordeste,  inclusive  do  Ceará,  não  são  exceções,  sendo

populares como destinações turísticas, inclusive para construção de segunda residência, assim

como para produção de energia eólica e carcinicultura – esta última atividade nos manguezais,

ecossistema  rico,  mas  frágil.  Ainda  que  nenhuma  destas  atividades  seja  inerentemente

incompatíveis  com a  ocupação tradicional  da  área,  as  realidades  econômica  e  politica  da

região transformam-nas em sérias ameaças para a sobrevivência das comunidades costeiras

tradicionais.  Projetos  que  podiam ter  apoiados  o  desenvolvimento  local  se  tivessem sido

implantados na base de consulta e cooperação, são na maioria das vezes acompanhados de

violência,  falsas  promessas  e  um  total  desrespeito  para  os  habitantes  originais  do  local.

Grandes empresas rotineiramente ignoram a propriedade de uso de terra – muitas vezes não

registrada oficialmente –, adquirindo territórios por meios legais e ilegais, e impondo suas

atividades com pouca ou nenhuma consideração pelas atividades tradicionais. Oprimidos e

deslocados, os moradores originais do litoral, uma vez os principais fornecedores de peixes e

frutos do mar, bem como alguns produtos agrícolas para o resto da sociedade, agora estão

enfrentando  declínio  cultural,  discordância  interna  e  perda  de  interesse  em  atividades

econômicas tradicionais.

3.2 A PESCA ARTESANAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Isso não implica que as comunidades tradicionais têm se tornado economicamente

insignificantes, no entanto. Apesar da competição da pesca industrial, gozando de muito mais

recursos  e  usando  tecnologias  avançadas,  pescadores  e  pescadoras  artesanais  ainda  estão

responsáveis por 45% da produção pesqueira do país (BRASIL, 2014a).
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A pesca artesanal é regulada por lei e apoiada por várias políticas públicas, uma

das mais importantes sendo o seguro defeso, que apoia os pescadores artesanais durante as

periódicas  proibições  de  pesca  em  um  esforço  de  responder  de  forma  integrada  às

preocupações sociais e ambientais  (BRASIL, 2014b). No estado do Ceará, as espécies mais

importantes abrangidas pelo programa são as lagostas, que até recentemente formaram a base

de um comércio muito lucrativo. Algumas outras espécies, como o caranguejo, são protegidas

durante períodos reprodutivos, mas não são consideradas pelo seguro defeso.

O destino das populações Brasileiras de lagosta nas últimas décadas é sintomático

pelas complexidades enfrentadas pelos programas governamentais. Apesar de uma série de

medidas implementadas pelo governo, a produtividade por quantidade de esforço no país tem

caído cerca de noventa porcentos entre 1960 e 2006 – uma indicação que as populações de

lagosta  têm  diminuído  drasticamente (MELLO,  2007).  Isso,  evidentemente,  não  se  deve

exclusivamente à pesca artesanal de lagosta, que compete a indústria de pesca, tanto nacional

e  internacional,  que  utiliza  métodos  especialmente  degradantes  (FERREIRA,  2004),  mas

enquanto as empresas de pesca industrial tem se retirado depois que a produtividade diminuiu

(MELLO, 2007), pescadores artesanais, não encontrando muitas alternativas, voltaram-se para

um método de captura mais prejudicial, e muito mais perigoso, usando equipamentos caseiros

de mergulho para catar a lagosta no fundo do mar (FERREIRA, 2004). O seguro defeso, neste

contexto,  é  acolhido  pelos  pescadores  artesanais  de  lagosta  como  uma  fonte  de  renda

adicional, ainda que não garanta que respeitem as proibições de captura. De fato, o programa

tem atraído  mais pescadores à pesca de lagosta  (MELLO, 2007). Mesmo que não atinja as

proporções observadas em alguns outros estados, onde a quantidade de pessoas recebendo

pagamentos  do  seguro  defeso  atinge  até  cinco vezes  o  total  de  pescadores  artesanais

registrados (CAMPOS; CHAVES, 2014), qualquer um que convivesse algum tempo com uma

comunidade  de  pesca  artesanal  do  Ceará  teria  dificuldade  para  não  notar  o  comercio

florescente de cadastros de pescadores em barcos registrados para pesca de lagosta. Julgando

pelos números oficiais, pelo menos 16% dos verdadeiros pescadores de lagosta do Ceará não

receberam  pagamento  do  seguro  defeso  em  2004,  enquanto  63%  dos  que  receberam  o

benefício não tinham este direito (MELLO, 2007). Em suma, o programa, enquanto louvável

nos seus objetivos, está longe de atingi-los.

Contrário  ao  que  possa  parecer,  no  entanto,  o  famoso  jeitinho  brasileiro  não

funciona  aqui  somente  do  lado  dos  pescadores.  O  fato  deles  se  aproveitarem  do  apoio

governamental relativamente limitado é uma indicação de que tem se tornado cada vez mais

difícil  viver  satisfatoriamente por  meios  tradicionais.  Confrontado com a concorrência  da
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pesca industrial, apontada por muitos destes pescadores como uma grave ameaça aos recursos

pesqueiros, estão apenas procurando formas de sobreviver enquanto os grandes peixes comem

os  seus  meios  de  subsistência.  Políticas  públicas  verdadeiramente  eficazes,  efetivamente

aplicadas, teriam protegido os recursos dos quais os pescadores dependem em primeiro lugar.

3.3 FONTES OCULTAS DE MUDANÇA CULTURAL

Ainda  que  indispensável,  uma regulação  governamental  efetiva  das  atividades

pesqueiras não seria suficiente para garantir a sobrevivência das comunidades de pescadores

artesanais. A sobrepesca e a competição da pesca industrial são apenas algumas das muitas

formas nas quais a sociedade moderna tem vindo a interferir com as atividades pesqueiras

tradicionais  e  as  comunidades  onde  são  praticadas.  Em linha  com o  resto  da  sociedade,

residentes destas comunidades tem se tornado cada vez mais dependentes de bens e serviços

de  consumo,  aumentando  a  necessidade  de  renda  monetária.  Como  outras  pessoas,  os

moradores destas comunidades reconhecem a utilidade e a conveniência da telecomunicação

moderna e das mídias, valorizam o conforto e as oportunidades fornecidas pelos meios de

transporte motorizados, apreciam a segurança proporcionada pelo uso de tecnologias como o

GPS para navegação no mar e desfrutam de alguns alimentos não produzidos localmente.

Embora possa parecer estranho para a parcela significante da sociedade que ainda associa

“tradicionalidade” à  ausência de mudança,  é  somente a  expressão natural  de um povo se

envolvendo  em intercâmbio  cultural  –  assimilando  as  características  que  acham úteis  ou

atrativas, e ignorando, esperavelmente, o que não se encaixa na sua realidade cultural – como

tem acontecido desde o aparecimento da humanidade. Como comentado por Posey  (2004)

após uma descrição de sua decepção ao notar sinais de mudanças culturais entre os Caiapós,

seus informantes de longa data, não é a tarefa do pesquisador (ou, por extensão, de qualquer

pessoa de fora)  julgar ou tentar parar este processo,  duro como possa ser para os nossos

próprios  preconceitos  carregados  de  emoção.  Por  outro  lado,  isso  não  deveria  impedir  a

identificação de evoluções específicas e a descrição, com o necessário respeito e honestidade

intelectual, de suas consequências observadas e esperadas, tanto como uma contribuição ao

processo de autoconhecimento dentro do grupo quanto como uma crítica das interações de

outros grupos com o grupo.
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Especialmente interessantes neste contexto são as mudanças não iniciadas ou não

totalmente  controladas  por  (ou  seja,  induzidas  ou  impostas  sobre)  a  comunidade  pela

sociedade estatal à qual pertence. Algumas destas mudanças – como o estabelecimento do

sistema de saúde pública – estão sendo apoiadas e ativamente exigidas pelos residentes das

comunidades litorâneas tradicionais. Uma outra mudança importante, a educação formal para

as crianças, tem se mostrado como uma faca de dois gumes. Por um lado é muito útil para

estas crianças aprenderem as habilidades básicas necessárias para participar na sociedade,

para  defender  seus  direitos  e  encontrar  um emprego  de  sua  preferência.  Por  outro  lado,

semelhante ao que tem sido comentado em relação aos agricultores familiares  (CALDART,

2003;  MOLINA, 2010;  MOLINA; JESUS, 2004),  uma educação formal  não adaptada ao

contexto local pode ser um dos fatores que alimentam o êxodo rural que tem atormentado o

Brasil  nas  últimas  décadas  (CAMARANO;  ABRAMOVAY,  2014).  Crianças  que  crescem

passando uma boa parte do seu tempo em escolas que propagam um currículo desenvolvido

para a vida nas cidades, podem ser presumidas a ser menos propensos a seguir os passos dos

seus  pais,  ao  invés  experimentando  sua  sorte  em  uma  das  capitais.  Um  outro  fator

mencionado pelos pescadores é que a proibição do trabalho infantil impede que eles levem os

seus filhos ao mar, mesmo se estes últimos estão pedindo para acompanhá-los. Desta forma as

novas  gerações  estão  sendo  impedidas  de  ter  suas  primeiras  experiências  com  a  pesca

artesanal ainda jovem, interrompendo um mecanismo milenar de reprodução cultural. Até o

momento que atinjam a maioridade legal, muitas destas crianças já tem perdido seu interesse

nas profissões tradicionais.

As ameaças mais diretas e mais visíveis às comunidades de pescadores artesanais,

porém,  são  as  descritas  no  início  deste  artigo.  Na  região  nordestina  do  Brasil,  as  mais

importantes ameaças são a especulação de terra, o turismo, e a carcinicultura e a geração de

energia eólica.

3.4 POSSE COLETIVA NA LEGISLAÇÃO

Nesse  trabalho  estudamos  o  uso  por  duas  comunidades  litorâneas  de  dois

mecanismos legais de proteção contra essas ameaças, criadas para proteger comunidades com

características específicas: a Reserva Extrativista e o Quilombo.
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3.4.1 A Reserva Extrativista

A criação e gestão das Reservas Extrativistas é regulada pela Lei nº 9.985, de 18

de  julho  de  2000,  que  institui  o  Sistema Nacional  de  Unidades  de  Conservação,  e  pelo

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que providencia especificações  adicionais.  O

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) institui dois grupos de unidades de

proteção (art. 7°): (1) as Unidades de Proteção Integral, que não permitem o uso direito dos

recursos naturais contidos dentro dos seus limites; e (2) as Unidades de Uso Sustentável, que

permitem tal uso desde que seja compatível com os objetivos de conservação. O primeiro

grupo  (art.  8°),  consiste  em  cinco  tipos  de  unidades  de  proteção  integral,  incluindo  as

Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais

e os Refúgios de Vida Silvestre. As Reservas Extrativistas fazem parte do segundo grupo (art.

14°), junto com as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico,

as Florestas Nacionais, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e

as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

A partir dessas unidades de conservação, o SNUC visa conciliar três grupos de

objetivos (BRASIL, 2000a, art. 4°):

1. Contribuir para a manutenção e restauração da diversidade de espécies (inciso I) e de

ecossistemas (incisos III e IX) e a proteção de espécies ameaçadas de extinção (inciso

II), de “paisagens naturais e pouco alteradas” (inciso VI), de características físicas e

culturais consideradas valiosas para a ciência e a sociedade (inciso VII), e de recursos

hídricos e edáficos (inciso VIII);

2. “Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais” (inciso IV),

utilizando  “os  princípios  e  práticas  de  conservação  da  natureza”  (inciso  V)  e

valorizando  “econômica  e  socialmente  a  diversidade  biológica”  (XI),  assim  como

incentivar pesquisas científicas (inciso X), educação ambiental e turismo ecológico

(inciso XII); e

3. “Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais,

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e

economicamente” (inciso XIII).

O primeiro grupo de objetivos trata-se da preservação da natureza entendida como

ambiente não modificado pelo ser humano. A única influência antropogênica tolerada nesse

contexto é histórica. Nessa perspectiva, natureza e relíquias culturais precisam ser protegidos
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da  influência  humana.  O  segundo  o  grupo  visa  uma  integração  entre  a  conservação  da

natureza e interesses econômicos, científicos e socioculturais. As comunidades tradicionais

são representadas mais especificamente pelo terceiro grupo, representado pelo objetivo do

inciso XIII. Com o SNUC, portanto, o Brasil adotou um compromisso entre o modelo clássico

de  conservação baseada  na  exclusão  total  de  atividades  humanas,  e  a  nova tendência  no

cenário internacional  (cf. STEVENS; DE LACY, 1997), de procurar a compatibilização da

proteção ambiental com o uso sustentável.

A Reserva Extrativista, no âmbito da lei, é descrita como “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”, com objetivo de “proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar

o uso sustentável dos recursos naturais da unidade” (BRASIL, 2000a, art. 18°). O critério de

extrativismo,  embora  susceptível  a  discussão  em  casos  de  transição,  é  técnico  e

suficientemente  bem  estabelecido.  O  outro  critério,  da  tradicionalidade,  é  entendida  de

maneira diferenciada entre especialistas e o público em geral e é tema de controvérsia política

(LITTLE, 2002). Estranhamente, a definição das populações tradicionais (art. 2°, inciso XV)

foi removida da lei por um veto presidencial e até agora não foi substituída, deixando incerto

o significado a ser aplicado no âmbito da lei. Na proposta original, as populações tradicionais

eram definidas como…

grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo, três
gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo seu
modo de vida, em estreita dependência do meio natural para sua subsistência
e utilizando os recursos naturais de forma sustentável (BRASIL, 2000b).

Essa  definição,  apesar  de  ter  uma  forma  mais  operacionalizada,  se  enquadra

bastante nas ideias expostas por outros autores  (DIEGUES, 2000a; DIEGUES; MOREIRA,

2001; POSEY, 1999b), e com a definição dada no decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007

que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades

Tradicionais, que descreve “Povos e Comunidades Tradicionais” como…
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grupos  culturalmente  diferenciados  e  que  se  reconhecem  como  tais,  que
possuem  formas  próprias  de  organização  social,  que  ocupam  e  usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007, art. 3°, inciso
I).

Considerando que o decreto n° 6.040, sete anos depois da instauração do SNUC,

estabelece  um  órgão  com  objetivo  específico,  entre  outros,  de  “estimular  a  criação  de

Unidades de Conservação de Uso Sustentável” (Anexo, art. 3°, inciso II), a falta de definição

das populações tradicionais no âmbito do SNUC aparece como uma oportunidade perdida,

gerando insegurança jurídica e  reduzindo as Reservas  Extrativistas,  de certa  forma,  a um

brinquedo político. Testemunha a isso é a dificuldade de novas comunidades conseguirem o

reconhecimento dos seus territórios como Reservas Extrativistas  (LIMA, 2014). A principal

razão dada pelo veto é que “o conceito de populações tradicionais se ampliaria de tal forma

que alcançaria, praticamente, toda a população rural de baixa renda” o que impossibilitaria “a

proteção especial que se pretende dar às populações verdadeiramente tradicionais” (BRASIL,

2000b, art. 2°, inciso XV, razão do veto, grifo nosso). Não fica claro  como se determina, e

quem determina, quais populações são verdadeiramente tradicionais e quais são tradicionais

apenas “de mentira”.

A inexistência  de  uma  definição  legal  leva  à  negociação  de  uma  definição

implícita  entre  as  comunidades  pretendentes  a  formar  Reservas  Extrativistas  e  os  órgãos

responsáveis  para  a  implementação  da  lei.  Isso,  além  de  ceder  amplo  espaço  para  a

interferência  de  interesses  políticos  dentro  dos  órgãos  responsáveis,  remete  a  decisão

largamente ao domínio do senso comum, onde se envolve em um jogo de poder simbólico

entre  os  órgãos,  as  comunidades  e  outras  organizações  interessadas  na  problemática.  A

ambiguidade da lei é reflexão, evidentemente, de uma luta não-resolvida dentro da sociedade

brasileira  em  torno  dos  direitos  e  o  futuro  das  suas  populações  rurais  e  o  curso  de

desenvolvimento a seguir.
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3.4.2 Os Remanescentes das Comunidades dos Quilombos

Há mais  claridade  sobre  os  critérios  que  definem as  populações  elegíveis  na

legislação  acerca  do  reconhecimento  dos  territórios  ocupados  por  remanescentes  das

comunidades  dos  Quilombos.  As  bases  legais  para  o  processo  de  reconhecimento  foram

estabelecidas  em 2003,  2007 e  2008,  de  quinze  a  vinte  anos  depois  da  determinação na

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988  que  “aos  remanescentes  das

comunidades  dos  quilombos  que  estejam  ocupando  suas  terras”  seria  “reconhecida  a

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988,

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 68). O início de implementação desta

promessa foi dada um ano depois da ratificação  (BRASIL, 2002) da Convenção n°169 da

Organização Internacional  do  Trabalho,  relativa  aos  Povos  Indígenas  e  Tribais  em Países

Independentes  (ILO,  1989),  que  se  aplica  também às  remanescentes  de  comunidades  de

quilombos.

Para  o  âmbito  desse  decreto,  n°  4.887,  de  20  de  novembro  de  2003,  que

“regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos” (BRASIL,

2003),  esses  grupos  são  especificados  (art.  2°)  como  “grupos  étnico-raciais”,  cuja

identificação é para ser feita “segundo critérios de autoatribuição” em combinação com a

verificação  de  uma  “trajetória  histórica  própria”,  “relações  territoriais  específicas”  e

“presunção  de  ancestralidade  negra  relacionada  com  a  resistência  à  opressão  histórica

sofrida”. O papel central dado a auto-identificação está em linha com a convenção de povos

indígenas e tribais4 (ILO, 1989, art. 1°, §2), embora a mesma somente seria referenciada no

4 Compare isso com a forma como o estatuto do índio define seu sujeito como o “indivíduo de origem e

ascendência pré-colombiana que  se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas

características culturais o distinguem da sociedade nacional” (BRASIL, 1973, art. 3°, inciso I, grifo nosso).

O critério de identificação externa é tanto mais subjetivo quanto menos verificável do que os critérios mais

específicos  que  o  substituem no caso  dos  quilombolas.  Embora  o  real  efeito  depende  dos  detalhes  da

aplicação,  a  diferença  em  formulação  indica  uma  sútil  mudança  no  pensamento  sobre  o  direito  a

autodeterminação de subgrupos da sociedade Brasileira. Em outros países ratificantes da convenção n° 169

da Organização Internacional de Trabalho, a preferência dada à autodefinição requereu ajustes fundamentais

na forma como a identificação dos povos beneficiários era feita (SWEPSTON, 2015).
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decreto  do  INCRA  que  regulamenta  o  processo  de  reconhecimento.  Na  interpretação

Brasileira da convenção, os quilombos são considerados parte da categoria dos povos tribais

(SWEPSTON, 2015).

A  efetiva  identificação  dos  remanescentes  de  comunidades  de  quilombos  é

certificada pela Associação Cultural Palmares (INCRA, 2008, art. 6°), que mantém o registro

dos quilombos reconhecidos no Brasil. Para fim de certificação, a associação (2007, art. 3°)

exige,  além  da  aprovação  da  autodefinição  pela  maioria  da  população  da  comunidade

pretendente  (inciso  I  e  II),  um relato  da  história  da  comunidade  (inciso  IV)  e  eventuais

documentos, dados e informações adicionais em relação à história e as manifestações culturais

do grupo (inciso III). “Possíveis dúvidas” que a associação possa ter, podem ser esclarecidas

através de uma “visita  técnica” (§ 2°).  Feita a certificação, o processo é  continuado pelo

INCRA, responsável  pela  demarcação,  desintrusão e titulação do território pertencente ao

quilombo,  entendido como “toda  terra  utilizada  para  a  garantia  de  sua  reprodução física,

social,  econômica e cultural”  (INCRA, 2008, art.  4°).  A lei  determina que à comunidade,

representada por suas associações, é outorgado título coletivo da terra (art. 17). Além disso é

determinado a elaboração de um plano de etnodesenvolvimento por um comité gestor com

representantes  de  vários  ministérios  e  órgãos  administrativos  (art.  19)  e  o  tratamento

preferencial da comunidade no que se trata à política agrícola e agrária (art. 20).
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4 METODOLOGIA

O desenho metodológico da pesquisa é de natureza social e qualitativa, utilizando-

se  de  métodos  como  a  observação  participante  e  a  entrevista  aberta  para  alimentar  um

processo  de  análise  interpretativo  dominado  por  um  modo  de  raciocínio  que  tem  sido

caracterizado como  abdutivo. Nesse capítulo, detalhamos a metodologia aplicada, passando

de  uma  discussão  e  justificativa  geral  do  processo  de  pesquisa  (secção  4.1),  para  as

especificidades dos métodos aplicados no trabalho de campo (secção 4.2) e na análise (secção

4.3),  para  terminar  com  uma  reflexão  sobre  o  acesso  ao  campo  e  a  extensão  e

representatividade dos materiais coletados (secção 4.4). Com isso, estabelecemos as bases nas

quais os resultados e a discussão no próximo capítulo são construídos.

4.1 O PROCESSO DE PESQUISA

O  processo  de  pequisa  é  reiterativo,  envolvendo  –  como  muitas  pesquisas

antropológicas e em contraste com modelos de pesquisa mais comuns nas ciências naturais e

certas áreas das ciências sociais – um avanço entrelaçado de trabalho de campo e análise.

Nesse processo, a análise não se inicia somente depois, mas associado ao trabalho de campo.

Após do primeiro direcionamento a base da pesquisa de literatura, o trabalho de campo é

continuamente  reorientado  de  acordo  com a  análise  dos  dados  coletados.  Esse  modo  de

trabalhar é especialmente adequado para lidar com as incertezas encontradas em uma pesquisa

qualitativa e as dificuldades da análise interpretativa,  promovendo uma abordagem menos

parcial dos sujeitos sob estudo e possibilitando o constante conferimento dos resultados com a

realidade vivida no campo.

A tentação pode aparecer em investigações desse tipo – tanto por preocupação

com  a  validade  e  reprodutibilidade  dos  resultados,  quanto  pela  busca  de  orientação  e

segurança epistemológica – de adotar um quadro metodológico pré-definido, providenciando

diretrizes detalhadas para guiar as pesquisas nas suas várias etapas. A variante mais conhecida

e mais frequentemente reinventada destas metodologias “pré-fabricadas” nas ciências sociais

é,  provavelmente,  a  teoria  fundamentada (“grounded  theory”),  criado  originalmente  por

Glaser e Strauss. Em uma versão descendente aperfeiçoada por Corbin e Strauss  (1990), a
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metodologia  envolve  a  investigação  de  fenômenos  social  através  de  técnicas

predominantemente qualitativas, com processos de coleta de dados e de análise simultâneos e

entrelaçados,  amostragem  com  base  na  “teoria”  em  desenvolvimento,  a  atribuição  de

“códigos”  (rótulos)  a  partes  específicas  dos  dados  e  a  procura,  seguindo  vários  modos

preestabelecidos,  de  relações  entre  estes  códigos,  organizando-os  em  categorias  e

subcategorias para identificar, finalmente, uma categoria central com a qual todas as outras

categorias  podem  ser  relacionadas.  O  objetivo  é  de  “descobrir”  nos  dados  um  modelo,

chamado  de  “teoria”,  “que  especifica  condições  ligadas  através  de  ações  /  interações  a

determinadas consequências”, e ao qual estão atribuídos “generalizabilidade” e “capacidade

preditiva” (CORBIN; STRAUSS, 1990, p. 15, tradução pessoal).

A despeito  de  sua  aparência  de  solidez  e  rigor  processual,  porém,  a teoria

fundamentada  tem sido severamente criticada por razões epistemológicas. Apontando que a

metodologia foi criada originalmente em resposta a pressões inspiradas no positivismo, que

estava  então  em pleno  vigor  nas  ciências  exatas,  Thomas  e  James  (2006) questionam a

metodologia em três pontos fundamentais: a designação dos resultados como “teoria” e as

pretensões associadas a isto; a ideia de que a análise fosse “fundamentada” em fatos reais; e,

similarmente, a noção de que a “teoria” é preexistente e pode ser “descoberta” nestes fatos. O

que acontece, segundo Thomas e James, é que os seguidores da teoria fundamentada, em seu

desejo  de  surfar  nas  ondas  da  popularidade  das  ciências  exatas,  confundem  o  processo

interpretativo  característico  da  investigação  qualitativa  com a  busca  de  “leis”  do  modelo

positivista.  Contrário  ao  objetivo  de  descobrir  leis  implícitas  na  realidade,  “interpretar”

significa construir uma em várias maneiras de fazer sentido das observações, melhor ou pior

que uma outra só na medida que facilita o pensamento sobre um determinado tema. Leis e a

tentativa de usá-las para a previsão, sempre têm sido problemáticas no âmbito social. Em um

momento que até a física está em dúvida sobre os modelos deterministas, não há razão para

manter pretensões irrealistas quanto ao estado epistemológico das nossas análises.

O questionamento dos fundamentos epistemológicos da teoria fundamentada não

significa que a sua orientação metodológica é totalmente inútil. Se tomamos o cuidado de não

cair na armadilha para a qual Thomas e James (ibid.) alertam, de colocar metodologia acima

de reflexão e criatividade, alguns dos “procedimentos” listadas por Corbin e Strauss  (1990)

são,  na verdade,  bons conselhos  para a  condução de uma pesquisa  qualitativa no âmbito

social. Usando a numeração do artigo (regras em itálico):
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1. O  processo  de  coleção  de  dados  acontece  simultaneamente  e  é  inter-

relacionado com a análise. Os métodos de coleção, portanto, podem e devem

mudar durante a pesquisa, em função dos resultados da análise. Isto implica,

também, que não é possível definir toda a metodologia antes da execução da

pesquisa,  embora  possa  ser  útil  esboçar  um desenho  metodológico  como

ponto de partida.

3. Como os métodos, a escolha dos informantes é feita com base na análise em

andamento. Consequentemente, a amostra não é aleatória e não é possível, de

forma significativa,  fazer  inferências  estatísticas  para o universo.  Porém é

possível, de modo relativamente descomplicado, enumerar toda a variação de

uma  certa  propriedade  dentro  da  população,  através  de  uma  técnica

geralmente ignorada em pesquisas quantitativas. Não é, de fato, necessário

nem  vantajoso  considerar  os  sujeitos  pesquisados  como  passivos.  Ao

contrário, temos muito a ganhar ao tratá-los como parceiros de pesquisa com

conhecimento  empírico  privilegiado;  afinal  praticaram  observação

participante durante um período muito mais extenso do que o pesquisador

jamais será capaz. Para encontrar casos divergentes, então, basta perguntar

aos informantes.

4. A confiança  depositada  nos  informantes  não  nos  isenta,  no  entanto,  da

necessidade  de  praticar  a  constante  comparação  na  análise,  visto  que

devemos considerar a possibilidade de que o informante possui conhecimento

incompleto ou, ainda, que possa tentar influenciar a pesquisa por interesses

próprios. A constante comparação ajuda a eliminar tal viés e a entender mais

detalhadamente a situação sob investigação.

5. Neste  respeito,  também  é  imprescindível  prestar  atenção  em  variações,

procurando entender suas origens e estudando as consequências específicas

de  cada  tipo.  Estas  variações  podem  aparecer  entre  informantes,  entre

eventos, entre processos e assim por diante; e na investigação das variações

de cada fenômeno, encontramos oportunidades de aprender sobre o fenômeno

em  geral,  ganhando  mais  clareza  sobre  o  que  o  defina  e  qual  área  de

experiência ela cobre.

6. Enquanto  investigamos  variações  e  praticamos  a  constante  comparação,

devemos ser conscientes que os sujeitos da pesquisa não vivem uma situação

estática. Além da pesquisa constituir um processo, devemos abrir os olhos
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para processos acontecendo na arena empírica. Há processos de curto prazo

que podemos ver se repetindo várias vezes no curso do trabalho de campo,

mas  também há  processos  de  médio  e  longo  prazo,  dos  quais  teremos  a

oportunidade de observar talvez alguns estágios ou mesmo só um momento

específico, complementado com relatos dos  informantes sobre como era no

passado e quais esperanças e opções veem para o futuro.

11. Por  fim,  é  interessante  considerar,  sempre  que  possível,  as  conexões  dos

fenômenos locais com fenômenos de escala maior, observando, por exemplo,

como  pessoas  individuais  são  movidos  em  parte  por,  e  interagem  com

processos que muito superam o nível da comunidade estudada; como laços de

amizade, parentesco, filiação e emprego são forjados e atendidos para além

do  universo  de  pesquisa;  e  como  eventos  aparentemente  pequenos  se

integram em evoluções políticas, econômicas ou sociais em escala nacional

ou  internacional.  Na  teoria  de  sistemas,  estas  relações  correspondem  aos

inputs e  outputs pelos  quais o  sistema sob investigação se comunica com

outros sistemas, e à influência das propriedades emergentes da interação entre

os vários subsistemas do sistema maior.

Conforme notado anteriormente, essas diretrizes podem servir de orientação no

processo  de  pesquisa,  chamando  atenção  para  aspectos  importantes;  no  entanto  não  são

citados  aqui  para  definir  totalmente  o  processo  e  não  podem,  em circunstância  alguma,

substituir a criatividade e a cuidadosa reflexão do pesquisador. Nas palavras de Paul Bates

(1997, p. 1152), sugerindo substituir a teoria fundada por uma “metodologia fundada”, “o que

as pesquisas qualitativas em geral precisam, no momento, são menos metodologias detalhadas

e  mais  estratégias gerais”  (grifo  do  autor,  tradução  nossa).  Detalhamos  o  processo  de

definição dessa metodologia na secção 4.3, sobre a análise, após uma discussão dos elementos

básicos da nossa estratégia.

4.2 MÉTODOS APLICADOS

Os  principais  métodos  usados  na  pesquisa  são  os  clássicos  da  etnografia:

entrevistas abertas e observação participativa. Como ambas as comunidades estudadas têm

sido sujeito de várias outras pesquisas, a revisão de literatura é um componente importante
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que  vem  complementando  o  trabalho  de  campo  próprio. No  que  segue,  discutiremos

brevemente cada um desses métodos aplicados. Um sumário dos materiais produzidos, assim

como reflexões específicas sobre a execução da presente pesquisa, são relegados à secção 4.4.

4.2.1 A entrevista aberta

Entrevistas abertas (ou semiestruturada) servem para discutir com os informantes

os temas de interesse do pesquisador. Nem as perguntas, nem as opções de resposta são pré-

definidas, dando liberdade para que o informante desenvolve sua própria narrativa. A tarefa do

pesquisador – além de prestar atenção nas informações transmitidas – é de orientar a conversa

para os temas de interesse no estágio atual da pesquisa. Isso inclui, principalmente no início

da pesquisa, a exploração do tema geral para identificar os pontos a serem estudados, e, mais

adiante, o aprofundamento e a verificação de hipóteses surgindo da análise. Essa tarefa não é

meramente técnica, uma vez que envolve a interpretação das informações à luz da análise em

andamento e a avaliação da probabilidade de conseguir informações importantes nos possíveis

caminhos a seguir  em cada ponto da entrevista.  Dado que estamos procurando não só de

preencher  um  quadro  de  conhecimento  já  conhecido,  mas  de  aprender  elementos

fundamentalmente novos, é interessante – especialmente no início da pesquisa ou ao explorar

novas pistas – ser cauteloso com as intervenções no curso da conversa.

A entrevista aberta é frequentemente comparada a uma conversa natural, uma vez

que há mínima direção por parte do entrevistador. Isso a diferencia da entrevista estruturada,

que  segue  uma  sequência  de  perguntas  preestabelecidas,  muitas  vezes  (mas  não

necessariamente) combinados com categorias padronizadas de resposta. No entanto, embora

certamente  menos  guiada  do  que  a  entrevista  estruturada,  a  entrevista  aberta  em  certos

aspectos  envolve  mais,  e  em  outros  menos,  direção  do  que  a  conversa  natural.  É  mais

direcionada do que a conversa natural porque o entrevistador segue tópicos predefinidos de

acordo  com  os  objetivos  da  pesquisa.  Sem  ser  muito  rigoroso  e  respeitando  à  linha  de

pensamento do informante enquanto possível, o entrevistador tentará evitar que a conversa se

afaste demasiadamente da área de interesse. Por outro lado, é menos direcionada no sentido

de que o entrevistador tentará o máximo possível abstrair da própria ideologia a fim de deixar

espaço para que o informante desenvolva suas ideias livremente. O entrevistador pode expor

seu entendimento da conversa como uma forma de conferi-lo, assim como é aconselhável, nos



56

demais dos casos, ser honesto sobre os objetivos da pesquisa e suas bases ideológicas, desde

que sejam comunicados de forma não-intrusiva. No entanto, qualquer direção conceitual ou

ideológica presente  nas  perguntas,  seja  na  formulação ou na estrutura da entrevista,  é  de

princípio  indesejável,  embora  não  totalmente  evitável.  Um  bom  entrevistador,  portanto,

observará  atentamente  as  reações  do  informante  durante  a  entrevista,  e  reorientará  e

reformulará as perguntas de acordo com a linha de pensamento exposto por esse último. O

objetivo do entrevistador é de escutar, de receber informações e de aprender sobre a visão do

informante, não de comunicar a própria visão.

Além da importância da fala do informante para a pesquisa, devemos considerar

os sentimentos do mesmo ao longo da entrevista,  sobretudo quando tocamos em assuntos

emocionalmente carregados. Querendo ou não, em entrevistas deste tipo desenvolve-se uma

relação pessoal entre o entrevistador e o entrevistado, e a lógica da investigação não deve

fazer-nos esquecer da boa educação neste respeito. Portanto, às vezes é uma boa ideia escutar

pacientemente  uma  estória  que  o  informante  está  desejoso  de  contar,  mesmo  se  parece

desinteressante para a pesquisa. Queremos que o informante se sente ouvido e respeitado, pois

só assim se sentirá seguro para revelar sua visão.  Por isso, também, algumas informações

podem ser acessíveis só após ter estabelecido boas relações pessoais.

O registro da entrevista aberta é feito em primeiro lugar com um gravador digital,

após receber a autorização do informante, eventualmente complementado com anotações para

ajudar no curso da entrevista. A gravação serve como base para a transcrição,  permitindo

também de escutar  novamente  partes  da  conversa  na  sua  exata  formulação em uma fase

posterior  da  pesquisa,  quando  pode  levar  a  uma  interpretação  diferente,  e  garantindo  a

precisão de citações diretas. Um microfone com protetor para-brisas é utilizado para viabilizar

o uso fora de casa em condições ventosas.  Se o informante indique preferir  não gravar a

conversa,  torna-se necessário fazer anotações mais detalhadas durante e após a entrevista,

tomando-se o cuidado de registrar, além das linhas gerais da conversa, as palavras exatas de

certos trechos que parecem interessantes. Pode acontecer, ainda, que o informante permite a

gravação,  mesmo  se  sentindo  intimidado,  e  que  se  sente  seguro  em  providenciar  mais

informações após ter desligado o aparelho.

A entrevista aberta, além de ser um lugar para perguntar sobre as experiências e

opiniões pessoais do informante, também é um momento oportuno para pedir referências a

outras pessoas a serem entrevistadas.
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4.2.2 A observação participativa

Nem todo tipo de informação é acessível via transmissão oral direta. Portanto, a

observação é, pelo menos, tão importante quanto o questionamento explícito. O informante

pode não ver a necessidade de compartilhar raciocínios que lhe parecem “lógicos” ou fatos

que acredita ser “geralmente conhecidos” – ambos parte do “senso comum” do seu grupo

social – ou pode não ser consciente de certos aspectos da sua vida diária ou ter dificuldade de

se lembrar de todos os detalhes. Outros elementos – notadamente a execução de técnicas

artesanais  –  podem  ser  difíceis  de  explicar  e  entender  de  forma  oral.  Nestes  casos  a

observação é de grande valor.

Na presente pesquisa houve observações  da estrutura material  e ecológica das

paisagens nas quais as comunidades são inseridas (a forma menos participativa), observação

da vida social em geral, participação em eventos organizados pelas comunidades, participação

em passeios  de pessoas  locais  com estudantes  da  universidade,  membros  de movimentos

sociais e outras pessoas externas à comunidade, passeios com pessoas locais e participação

em atividades de pesca. Como a maioria das observações envolve conversas, a distinção com

as entrevistas muitas vezes não é claramente delineada.

O uso da observação na pesquisa é interessante porque mostra o contexto geral e

os detalhes da vida local em funcionamento, ajudando o pesquisador a entender a composição

do  conjunto  e  providenciando  pontos  de  orientação  para  questionamentos  adicionais.

Etnógrafos  tradicionalmente  categorizam  observações  como  “participativas”  e  “não-

participativas” – termos que devem ser entendidos com referência à atitude do pesquisador

durante a observação e não à influência sobre ou à interação com a comunidade estudada.

Embora, na prática, quase toda observação envolve um certo grau de participação na vida dos

sujeitos – uma vez que a mera presença do pesquisador, como pessoa alheia, constitui uma

influência  e  até  a  não-interação  uma forma peculiar  de  interação  social  –  o  pesquisador

mantém um certo controle sobre a intensidade e a forma do envolvimento.

Conforme  notou  Benjamin  Paul  em  1953  (apud DEWALT;  DEWALT,  2010),

observação  participante  aparenta  ser  uma  contradição  em  termos. Participação  requer  o

envolvimento  do  pesquisador  na  situação  sob  estudo,  enquanto  observação  implica  um

distanciamento suficiente para analisar e registrar os acontecimentos5. Mais recentemente, a

5 Aqui,  o  uso  das  ciências  naturais  como  modelo  para  as  ciências  sociais  evidencia-se,  novamente,  na
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busca de objetividade e de minimização da influência do pesquisador tem sido substituído

pela reflexividade sobre esta  influência,  considerada praticamente inevitável,  além de não

necessariamente ser algo negativo. Apesar de influenciar as situações sob estudo (ou talvez

até  graças  a  esta  influência)  o  pesquisador  tem muito  a  aprender  através  da  observação

participante.  O papel do pesquisador usando este método, de fato, se assemelha bastante à

posição de uma criança tentando aprender a participar das atividades do seu grupo social

(DEWALT; DEWALT, 2010).

É importante compreender, neste respeito, que o componente “participativo” da

observação não é  uma questão de tudo ou nada.  Existe,  como afirmam Dewalt  e  Dewalt

(ibid.),  um continuum de  graus  de  participação. Não-participação  é  possível  somente  em

situações que não requerem a presença física do pesquisador, como a aprendizagem através de

documentos,  fotos,  gravações  ou  descrições.  Observações  diretas  no  local  nas  quais  a

interação  é  limitada  ao  mínimo,  podem  ser  caracterizadas  como  tendo  uma  participação

moderada, considerando que a presença do pesquisador geralmente não passa sem notícia.

(Isto  é  mais  evidente,  é  claro,  em uma comunidade pequena caracterizada  por  uma forte

coesão social do que em certos bairros da cidade grande onde as relações sociais ficaram

altamente individualizadas.) A participação ativa, por sua vez, pressupõe que o pesquisador

compartilhe certos objetivos com os informantes – uma adaptação recíproca, muitas vezes, em

que  o  informante  se  compromete  a  contribuir  à  pesquisa,  enquanto  o  pesquisador  busca

identificar-se  empaticamente  com  os  motivos  que  inspiram  as  ações  do  informante.  A

preocupação com a objetividade – embora a mesma seja muito mais difícil de garantir, e possivelmente

menos vantajosa, neste contexto. Com base em falsas analogias, inovações metodológicas e de apresentação

nas ciências  sociais  para lidar  com esses  problemas são frequentemente recebidas  com severas  críticas,

muitas vezes com pouco entendimento das dificuldades que se propõem a resolver. Entretanto, há algum

tempo tem sido estabelecido, precisamente nas ciências naturais, o princípio de incerteza de Heisenberg,

postulando um limite na exatidão com a qual a velocidade e a posição de uma partícula quântica podem ser

medidas simultaneamente (HEISENBERG, 1927). Embora haja discussão sobre a quantificação desse limite,

o princípio tem sido reformulado como a impossibilidade de medir sem perturbar (OZAWA, 2003), relação

que  tem  sido  demostrado  empiricamente  (ERHART  et  al.,  2012) Isso  implica  efetivamente  na

impossibilidade de alcançar completa objetividade no sentido clássico do termo na área da física. Embora

essa compreensão pode ser seguramente ignorada na mecânica de escala mais comum, onde seu efeito é

negligenciável,  demostra  a  necessidade  de  compreensão  da  “subjetividade”  onde  tais  efeitos  não  são

negligenciáveis – inclusive, em uma analogia mais cuidadosa, nas ciências sociais.
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participação completa, por fim, acontece quando o pesquisador assume, temporariamente ou

definitivamente, o papel daqueles que estuda, por exemplo quando pesquisa os membros da

própria etnia ou quando se torna praticante da profissão que pretende estudar.

A inclusão desta última categoria implica – se um “nativo” pode efetivamente

pesquisar seu próprio grupo, algo que torna-se cada vez mais comum  (KANUHA, 2000) –

que não precisamos nos preocupar demasiadamente (pelo menos no que se trata da pesquisa)

com as  alertas  contra  o  perigo  mitológico  de  tornar-se  nativo  (“going  native”).  Segundo

Geertz (1983), tornar-se nativo não é realmente possível, no sentido de que não é possível –

mesmo se podemos nos aproximar bastante – de vivenciar a realidade exatamente da mesma

forma e com a mesma naturalidade que os informantes a vivenciam; nem é para ser esse o

objectivo: o que esperamos conseguir não é de viver com o mesmo quadro interpretativo que

o informante utiliza, mas de compreender esse quadro ao menos um pouco, e de traduzi-lo – o

mais fielmente possível e preservando, idealmente, uma parte da vivacidade original – em

termos ligeiramente mais gerais que os nossos colegas pesquisadores possam entender.

O que é importante nesta busca, é de ganhar a confiança dos informantes (o que é

chamado de estabelecer  “rapport”)  e  de evitar  de confundir  os  próprios  preconceitos  – o

“senso comum” do pesquisador – com o compreendimento das concepções êmicas do grupo

estudado. A ambição de ir ao campo sem preconceitos é, mais provavelmente uma utopia,

mesmo assim é possível sintonizar-se aos sinais de conflito conceitual, em vez de passar por

cima ou entrar na luta como normalmente fazemos, e aproveitá-los como incentivos para a

readaptação do modelo mental do Outro, bem como das opiniões próprias. Desta forma o

trabalho com os informantes não só ajuda o pesquisador a formar-se uma visão gradualmente

mais precisa do mundo vivido por eles,  mas também o habilita  a ganhar experiências  de

significado  mais  geral,  tanto  como  o  “dispositivo  de  medição”  que  pretende  ser,  quanto

pessoalmente. 

O outro pré-requisito – de ganhar a confiança – é tão importante quanto o esforço

do pesquisador para abrir sua mente, porque, de certa forma, é o que convence o informante a

abrir a mente. Não há uma fórmula, nem é trivial conseguir que alguém se dispõe a construir

amizade,  dividir  suas  ideias  e  compartilhar  suas  experiências  –  ainda  menos  no  prazo

relativamente  curto  que  o pesquisador  geralmente  tem a disposição  –,  embora  uma certa

disposição neste sentido parece existir  quase universalmente  (DEWALT; DEWALT, 2010).

Uma  atitude  aberta  e  não-julgadora  e  boas  habilidades  de  escuta  certamente  servem  o

pesquisador na sua missão, mesmo que a imagem formada sobre ele no grupo pesquisado –

muitas vezes fora do seu controle – define muito as possibilidades que tem a disposição.
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Neste último ponto, a questão do grau de participação volta à atenção. Em comunidades onde

existem substanciais divergências entre os membros – o que, de fato, é bastante comum – um

envolvimento profundo com uma pessoa pode reduzir as possibilidades de acesso às pessoas

de  outros  campos  – um fato  do qual,  ao menos,  devemos  estar  conscientes  na análise  e

discussão.

Contudo,  a  observação  participativa  é  um  método  que  requer  um  grande

investimento  pessoal  em  termos  de  tempo  e  energia,  mas  cujo  retorno  é  extremamente

gratificante. Os resultados tangíveis de todo este trabalho árduo são as anotações do campo.

Estas  podem ser  feitas  durante  a  observação,  mas isso frequentemente não é  prático.  No

entanto,  é  importante  anotar  as  impressões  enquanto ainda estão frescas – se possível  no

mesmo dia – para evitar de esquecer detalhes importantes. Uma solução intermediária é de

anotar os pontos gerais que vêm a mente durante a observação, para melhor elaborá-los em

um momento mais tranquilo. Na análise, as anotações de campo servem de registro textual

das experiências vividas no campo – ao qual podem ser anexados rótulos, por exemplo, para

facilitar o acesso aos dados; mas que ao mesmo tempo reflete só uma parte da riqueza ganha

na vivência, e que providencia pontos de entrada para estas impressões sempre mais vívidas,

mais vividas, porém fluidas da nossa mente.

4.3 A ANÁLISE

Como indicando, a análise das entrevistas e das observações teve início mesmo

durante o trabalho de campo, em um processo reiterativo na qual a análise não só processa os

dados  coletados,  mas  também influência  o  curso  do  trabalho  de  campo.  É  um processo

interpretativo que envolve, além de dedução e coleta de dados, um modo abdutivo de pensar.

Esse  termo  cunhado  pelo  filósofo  Charles  S.  Pierce  (SEBEOK,  1981) e  descrito  por

Josephson e Tanner  (1996, p.  1) como a “inferência  para a  melhor  explicação” (tradução

minha),  designa  o  processo  criativo  de  fazer  sentido  das  observações,  utilizado  tanto  na

ciência  para  formular  hipóteses  e  construir  teorias,  quanto  na  vida  diária  na  procura  de

explicações  (JOSEPHSON; TANNER, 1996; SEBEOK, 1981). Em pesquisas qualitativas, a

profundidade  da  análise  e  a  confiabilidade  dos  resultados  é  aumentado  através  da

desnaturalização conceitual, a verificação repetida no campo e a procura de interpretações

alternativas (TIMMERMANS; TAVORY, 2012).



61

Tais cuidados na análise são tanto mais importantes, uma vez que seu objeto vai

além de manifestações explícitas pelos informantes, para entrar no domínio do senso comum

(GEERTZ, 1973) – a realidade “naturalizada” implícita em cada aspecto da vida diária, que,

embora invisível, desempenha um papel central nos sistemas culturais. O senso comum é um

conjunto de convenções tácitas, compartilhado, continuamente adaptado e reproduzido entre

os  detentores  do  sistema  cultural,  que  de  regra  não  é  questionado  e  dificilmente  será

diretamente  informado  por  eles,  exatamente  porque  lhes  parece  óbvio  e  universal.  No

momento que começam a questionar ou refletir sobre um determinado elemento, e que o que

parecia ser uma verdade inabalável mostra-se como uma convicção ou opinião entre outras

possibilidades, esse elemento deixa de ser parte do senso comum do grupo e entra no domínio

do  consciente.  Nesse  sentido,  entrevistas  servem  primeiramente  para  entender  a  área

consciente da cultura, enquanto observações permitem entrar no domínio do subconsciente

cultural,  o  domínio  dos  conceitos,  categorias  e  modos  de  pensar  que  sustentam  as

manifestações conscientes da cultura.

A análise e interpretação dos dados é facilitada pela transcrição das gravações das

entrevistas e conversas, e pela codificação dessas transcrições e das anotações de campo –

isso é, a atribuição de rótulos a partes dos textos conforme as temáticas tratadas. Devido à

grande quantidade de materiais gravadas, a transcrição e a codificação foram feitas de modo

parcial, dando ênfase às partes mais relevantes para a análise e com marcação de tempo para

facilitar  pesquisas  nos  arquivos  de  som originais.  Programas  de  computador  habilitam a

procura rápida e descomplicada por palavras chaves nas transcrições codificadas.

Por fim, é interessante dar atenção à importância do processo de escrita na análise.

Assim como a análise entra como princípio orientador no trabalho de campo, ela continua

ativa na hora de transformar as ideias em forma textual, o processo e as exigências do meio

inspirando explorações adicionais (OLIVEIRA, 1996). Esse exercício consiste, em efeito, na

extração de um pensamento linear  e  delineado a partir  de  um campo multidimensional  e

confuso de ideias. Implica, evidentemente, em uma simplificação, envolvendo o recorte e o

desembaraço do argumento, embora a cuidadosa e laboriosa construção de conexões no texto

permita traçar fragmentos da complexidade inicial.  Junto com as limitações impostas nesse

processo, a obrigação de olhar o tema sob ângulos até então inexplorados desencadeia novas

explorações  e,  possivelmente,  novas  formas  de  entender  e  representar  as  experiências  do

campo.
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A necessidade  de  construir  um  argumento  mais  ou  menos  claro,  e  portanto

inevitavelmente um tanto parcial e audacioso, deriva também da finalidade de comunicação

com os  colegas  cientistas  (GEERTZ,  1983;  OLIVEIRA, 1996). Embora  outras  formas de

representação  possam abrir  certas  possibilidades  não  presentes  no  meio  textual,  todos  os

meios deixam suas marcas estruturais sobre as ideias que possam transmitir. Existe um limiar

para escapar o próprio cérebro e transmitir ideias para outros que não passaram pelas mesmas

vivências. Na tentativa de divulgar o fruto do seu trabalho, portanto, o pesquisador se engaja a

relacionar-se com o quadro de referência dos seus colegas,  assim como,  muitas vezes,  se

comunica com alguns desses colegas já durante esse processo. Nesse sentido, o texto pode ser

dito resultado de um processo de tradução entre a realidade do campo e o contexto acadêmico,

com a análise como estágio intermediário (figura 2).

Figura 2: Representação esquemática do processo de pesquisa.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.4 MATERIAIS, ACESSO E REPRESENTATIVIDADE

Como a pesquisa usa uma metodologia dinâmica,  não é  oportuno aplicar uma

amostra aleatória como é habitual nos métodos baseados na estatística, fazendo-se ao invés

disso a seleção dos sujeitos ao longo do processo, a base de informações de entrevistados (o

chamado  “snowballing”)  e  de  acordo  com  o  estado  da  análise.  Isso  confere  um  papel

importante  à  pessoa  do  pesquisador,  cujas  visões  e  trajetória  dentro  da  comunidade  são

decisivas  no  processo  de  análise.  Adicionalmente,  o  caráter  aberto  dos  métodos  de

investigação, que providencia bastante oportunidade de interação pessoal entre os informantes

e o pesquisador, deixa a influência das relações sociais construídas pelo pesquisador sobre os

resultados  mais  significante  em comparação com métodos  de  pesquisa  que  dependem de

contatos  menos  pessoais.  Enquanto  a  neutralidade  de  pesquisas  com  instrumentos

metodológicos  predefinidos  depende  da  exatidão  dos  pressupostos,  metodologias  como  a

presente  tendem a  substituir  esse  conceito,  considerado  ultrapassado  por  autores  do  pós-

modernismo, com um princípio que pode ser descrito como  honestidade intelectual.  Nesse

respeito é importante considerar as condições e vias de acesso ao campo e a contribuição

relativa  dos  vários  informantes  e  sua  distribuição  dentro  da  variabilidade  observada  na

comunidade, a fim de circunscrever a perspectiva a partir da qual foram coletados os dados e

as possíveis viés que esta possa provocar na interpretação dos mesmos.

Antes  de  detalhar  a  forma  de  acesso  ao  campo,  é  importante  mencionar  que

durante toda pesquisa fui acompanhado por minha esposa e colega pesquisadora, que publicou

uma dissertação com base no nosso trabalho no Batoque (DEPREZ, 2015). A grande maioria

das entrevistas e observações fizemos em conjunto e muitas ideias apresentadas na análise são

fruto de conversas entres os dois pesquisadores.  Essa colaboração foi especialmente fértil

devido às diferenças em formação e experiência. Enquanto eu me formei em Antropologia,

comecei a pesquisa sem nenhuma experiência com a pesca artesanal.  A única experiência

anterior que tive foi uma pesquisa realizada em uma Fazenda Escola no interior de Goiás. A

Conceição Deprez, “Ceiça”, no entanto, fez a graduação em Engenharia de Pesca com foco

em comunidades de pescadores artesanais, e tinha escrito no ano de 2012 sua monografia

sobre os pescadores artesanais do Batoque, caracterizando as atividades pesqueiras artesanais,

incluindo as embarcações utilizadas, os peixes capturados, as tecnologias aplicadas e aspectos

sociais  (REBOUÇAS, 2012). Neste sentido, a colaboração levou a uma troca recíproca de

conhecimentos e habilidades e fortaleceu o aspecto interdisciplinar do trabalho.
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Meu primeiro contato com o Cumbe se deu durante um evento organizado pela

resistência do Cumbe contra a carcinicultura e as usinas eólicas, no período de 7 de junho de

2013 até 9 de junho 2013, atendido por estudantes e representantes do Movimento dos Sem

Terra (MST) e dos Advogados Populares. Também houve uma curta visita à comunidade junto

com a orientadora no início de 2014. A maior parte das entrevistas e observações, no entanto,

foram realizadas durante dois períodos de trabalho de campo, no início de junho de 2014,

quando tivemos a oportunidade de participar de uma festa junina em benefício da organização

dos moradores do Cumbe, que também atraiu estudantes e membros do movimento social, e,

com  menos  visitantes  externos  presentes,  no  final  de  janeiro  de  2015.  Durante  estes

momentos, participei duas vezes em uma pesca de arrasto na praia e participei em vários

passeios no manguezal e nas dunas, tanto em grupo pequeno e grande.

No  Batoque,  minha  primeira  experiência  foi  como voluntário  no  Diagnóstico

Socioeconômico das Famílias em Unidades de Conservação realizado pelo Instituto Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), trabalho este que foi coordenado pela

Conceição Deprez. Voltamos para o local para um período de trabalho de campo no final de

junho  de  2014.  De julho  de  2014 até  o  final  de  abril  de  2015 alugamos  uma casa  para

morarmos na reserva. Não será necessário dizer que isso providenciou uma experiência mais

profunda com a comunidade e inúmeras oportunidades de interação com os seus membros.

No que trata de eventos marcantes, presidiamos uma reunião de esclarecimento durante o

trabalho com o ICMBio, e atendemos a uma manifestação pelo melhoramento da estrada até

Pindoretama no final da nossa estadia.

No Batoque, então, adquirimos inicialmente uma certa associação com o ICMbio

devido ao trabalho que realizamos em nome da organização, embora a Conceição Deprez já

fosse conhecida anteriormente pelo seu trabalho com os pescadores. Considerando que alguns

moradores  da  reserva  manifestam severas  críticas  contra  o ICMbio e  ainda  mais  pessoas

carregam  incertezas  e  desconfianças,  parece  razoável  supor  que  essa  associação  tem

influenciado  os  nossos  informantes,  especificamente  na  hesitação  de  falar  sobre  certos

assuntos sujeitos a fiscalização pelo órgão gestor, e, por outro lado, na apresentação explícita

dos seus problemas específicos com a gestão e na formulação de críticas direcionadas contra

ela. No entanto, sempre deixamos claro a diferença entre o trabalho a serviço do ICMbio e a

pesquisa, e com o passar do tempo percebemos que a associação na mente das pessoas ficou

menos  forte  e  que  começaram  a  sentir  menos  hesitação  para  falar  de  assuntos  mais

confidenciais.



65

Contudo,  conseguimos  uma  boa  representação  no  que  se  trata  da  história  da

comunidade do Batoque, do processo de criação da reserva e das atividades produtivas locais:

falamos  com  pessoas  mais  velhas  sobre  o  passado,  com  pessoas  que  foram  centrais  na

resistência contra a especulação de terra antes da instituição da reserva, com lideranças atuais,

com pescadores, agricultores, donos e trabalhadores das barracas de praia, e comerciantes, e

também com pessoas envolvidas na venda ilegal de terras. Infelizmente, não houve abertura

para falar com a presidente da associação dos moradores, que se opôs à pesquisa desde o

início.

No  Cumbe,  o  acesso  ao  campo  aconteceu  via  pessoas  que  participam  da

resistência contra a carcinicultura e as usinas eólicas. Dois deles foram informantes chaves,

providenciando relatos detalhados sobre os conflitos e a luta da comunidade, assim como uma

lista de possíveis informantes. Isso vinculou a pesquisa desde o início à resistência, ainda

mais porque ficamos alojados em uma casa associada a esse movimento. Conseguimos, no

entanto,  falar  com  várias  pessoas  do  “outro  lado”:  além  de  pescadores  e  catadores  de

caranguejo,  entrevistamos  empregados da  carcinicultura,  um membro de  uma família  que

mantém boas relações com o maior carcinicultor na comunidade, um dono de restaurante e

comerciantes.  Apesar  da  direção  providenciada  nos  primeiros  contatos  e  na  escolha  dos

informantes chaves, portanto, nos esforçamos, e acreditamos ter conseguido em bom grau,

obter uma representação equilibrada da comunidade em relação aos temas discutidos.

A maioria das entrevistas foi gravada com gravador de som digital, sempre com

autorização dos entrevistados. Algumas conversas durante eventos e passeios também foram

gravadas. Observações foram documentadas com fotos e vídeos. Em total foram cinquenta

horas e trinta e dois minutos de gravação em quarenta e seis entrevistas ou conversas e três

eventos,  sendo quinze das entrevistas  aplicadas  no Batoque e trinta  e  uma entrevistas  no

Cumbe. As entrevistas tiveram duração entre dez minutos e quatro horas, com uma média de

uma hora e dois minutos.  Em compensação da menor quantidade de entrevistas  feitas no

Batoque, duraram em média vinte minutos a mais do que no Cumbe (uma hora e quinze

minutos  contra  cinquenta  e  cinco  minutos),  e  tivemos  inúmeras  conversas  informais  não

gravadas durante a nossa estadia no local.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 HISTÓRIA SOCIOECOLÓGICA

5.1.1 Um olhar sobre Aracati e Aquiraz

Ao longo do intenso processo de colonização do litoral iniciado no século XVI, a

história dos povos indígenas está entrelaçada com a dos colonizadores europeus e os povos de

matriz africana. Apesar das resistências dos grupos indígenas do litoral cearense, o domínio

deste território era fundamental para os colonizadores, pois este era a porta de entrada das

embarcações, que se apresentava com uma posição estratégica para avançar “no novo mundo”

e conquistar outros territórios mais para o interior.

O litoral  nordestino  tornou-se  foco  de  cobiça  de  variados  interesses.  Atraiu  a

instalação de fortes para proteção, portos de embarcações,  vilas,  posteriormente cidades e

espaços turísticos  (DANTAS, 2002). As vilas foram criadas com o argumento de manter o

controle  do  litoral.  Nestas  vilas,  os  colonizadores  “pacificavam”  os  povos  indígenas  e

forçavam estes a assimilar os seus modos de vida, a partir do controle cultural,  religioso,

econômico  e  político.  Os  indígenas  foram  incorporados  à  sociedade  e  cultura  que  eram

estranhas as suas, e que estavam atreladas aos interesses do colonizador europeu (OLIVEIRA,

1998).

O litoral do Nordeste foi sendo colonizado com as entradas e os sertões com as

migrações pastoris. Inicialmente, com a ausência de terras férteis para produção de produtos

economicamente  rentáveis  para  a  Metrópole,  o  litoral  não  foi  tão  explorado,  tornando-se

interessante para os colonizadores principalmente após a implantação da produção açucareira

que abrangia de Paraíba até a Bahia  (ARARIPE, 2012; MENDES; LIMA; CORIOLANO,

2004). No Ceará, durante o período colonial por volta do século XVII, foi desenvolvida a

pecuária extensiva no sertão, que abastecia de couro e charque o comércio da região, dando

margem  à  exploração  de  outras  extensões  de  terras  (ARARIPE,  2012;  DANTAS,  2002;

MENDES; LIMA; CORIOLANO, 2004; PINHEIRO, 2002).
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As mais importantes vilas coloniais criadas no período colonial foram Aquiraz

(1699), Fortaleza (1726) e Aracati (1748). Até o ano de 1726, Aquiraz foi uma importante

sede  administrativa  da  capitania  do  Siará  Grande,  quando  a  capital  foi  transferida  para

Fortaleza (MENDES; LIMA; CORIOLANO, 2004; PINHEIRO, 2002). Tanto Aquiraz quanto

Aracati e suas proximidades começaram a ser exploradas com maior intensidade a princípio

do século XVII. No período, Aquiraz era ponto de entrada dos colonizadores. Na praia do

Iguape concentrou-se um importante porto destinado para encalhe e conserto de embarcações,

como também para descanso dos estrangeiros: o conhecido Porto do Iguape, que influenciou

na ocupação da região por colonos e na intensificação da exploração dos recursos naturais

locais  (SILVA, 1987). Aracati, por sua vez, começou a crescer mais intensivamente a partir

das últimas décadas do século XVII. Somente a partir de 1747 passou a se chamar Vila de

Santa Cruz do Aracati do Porto dos Barcos do Jaguaribe, sendo depois modificado o nome

para Santa Cruz do Aracati, hoje conhecida como a cidade de Aracati  (GIRÃO, 1947). Em

meados do século XIX, Aracati  possuía  o principal  Porto  do Ceará.  Deste  porto  saíam e

chegavam importantes produtos para a capitania. Saíam principalmente o couro e o charque e

chegavam  os  produtos  manufaturados  vindos  da  Europa,  como  vestimentas  (roupas  e

calçados), artigos para cozinha (louças e talheres), bebidas (vinhos), entre outros produtos

importantes na época (XAVIER, 2013).

Durante o período de colonização cearense, sempre houve uma maior interesse

pela ocupação de áreas de estuários e seu entorno, interesse explicado pela presença de portos

naturais nas barras dos rios. Neste sentido as barras dos rios Jaguaribe, em Aracati e do Ceará,

em Fortaleza,  foram um dos primeiros núcleos de ocupação histórica do litoral  (IBAMA,

2005). Durante longas décadas durante o período colonial o litoral cearense continha terras

pouco ocupadas, em decorrência da diminuição da população indígena e dos poucos núcleos

de ocupação dos colonos. Em ambas as localidades – Aquiraz e Aracati – a instalação dos

Portos facilitou a ocupação da região. Com relação à Aquiraz, ao longo dos anos os distritos

foram sendo ocupados por grupos de famílias, que vinham de outras regiões atraídas pela

facilidade da pesca de subsistência no litoral, pela prática da agricultura (cultivo de algodão,

banana, caju,  mandioca, feijão), e pelo aproveitamento das grandes quantidades de “terras

soltas” para a criação de animais – bovino, suíno, caprino e avícola principalmente. Neste

contexto nasceu em Aquiraz (no final do século XIX) à comunidade da Praia do Batoque, que

desde  2003  –  após  uma  década  de  luta  contra  especuladores  fundiários  –  recebeu

reconhecimento legal como a Reserva Extrativista do Batoque.
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No  caso  da  Praia  do  Batoque,  estes  confrontos  contra  agentes  externos  são

decorrentes  principalmente  do  processo  de  valorização  do  espaço  litorâneo,  que  se

intensificou a partir do final do século XX. Estes novos usos da zona costeira são decorrentes

em  primeiro  lugar  do  turismo  litorâneo  que  se  inicia  em  1970  e  que  traz  com  ele

especuladores imobiliários e grileiros de terras visando obter lucros,  muitas vezes ilícitos,

com o comércio de terrenos na zona costeira. Esta intensificação do uso do litoral para fins

turísticos  resultou  na  construção  de  várias  segundas  residências  na  zona  costeira  –  as

chamadas  casas  de  veraneio  –  e  na  instalação  de  complexos  imobiliários  turísticos  –  os

chamados  resorts.  Junto  com  essas  mudanças  acontece  um  processo  de  urbanização  de

infraestrutura e vias de acesso na zona costeira, objetivando atender às necessidades do turista

que passa a frequentar a região litorânea com maior intensidade (BARBOSA, 2011; LIMA,

2002; MENDES; LIMA; CORIOLANO, 2004; OLIVEIRA; MEIRELES, 2010).

Influenciado  pela  proximidade  com  a  ribeira  do  Rio  Jaguaribe  –  onde  era

localizado o Porto de Aracati – surgiu o Sítio Cumbe, que possuía terras favoráveis para a

produção  de  cana-de-açúcar,  destinada  principalmente  para  a  produção  de  cachaça

(QUEIROZ, 2007; XAVIER, 2013). Assim como ocorreu na Praia do Batoque, a comunidade

que reside no sítio Cumbe passou por um longo processo de luta contra agentes externos –

neste caso empresários da carcinicultura e da energia eólica – e de conflitos internos – entre

grupos a favor e contra a presença dos empresários na região –, até ser transformada em

Comunidade Quilombola do Cumbe no início de 2015.

Embora sejam comunidades e localidades diferentes, os conflitos socioambientais

na Praia do Batoque e no Sítio Cumbe envolviam o mesmo tipo de atores: agentes externos

com  objetivo  de  se  beneficiar  economicamente  da  zona  costeira,  que  chegam  ao  litoral

executando suas obras sem se preocupar  com os impactos sociais,  culturais,  ambientais  e

econômicos que os seus empreendimentos causarão. Nas secções a seguir, as histórias destas

comunidades serão contadas mais detalhadamente.

5.1.2 Do Sítio Cumbe à Comunidade Quilombola do Cumbe

Por meados do século XVIII, a vila de Aracati teve como principal comércio a

produção  de  “Carne  do  sol  do  Ceará”.  As  fábricas  de  beneficiamento  localizavam-se  na

margem  do  grande  Rio  Jaguaribe  e  a  carne  seca  era  um  dos  principais  alimentos  dos
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escravizados e da população mais pobre (DANTAS, 2009; ROLIM, 2010). O crescimento da

pecuária – estimulado pelo aumento do consumo da carne bovina – e a abundância de sal no

nordeste propiciaram a industrialização da carne seca ou “Carne do sol do Ceará”. O processo

de  produção  desta  carne  salgada  decorre  de  técnicas  desenvolvidas  pelos  indígenas,

transferidas posteriormente ao vaqueiro  (GIRÃO, 1984). O subciclo do gado no Nordeste

sucedeu o do gado sulino na primeira metade do século XVIII.

As carnes salgadas típicas são a carne de sol, a carne-seca e o charque. A diferença

reside na técnica de preparo. No entanto, na literatura os diversos nomes – charque, carne de

sol e carne seca – são frequentemente citados indistintamente, como se representassem um só

tipo de carne salgada:

Surgiram assim,  no  Ceará,  as  fábricas  de  beneficiar  carne,  as  chamadas
Oficinas  Charqueadas  ou  Feitorias,  instaladas  nos  estuários  dos  rios
Jaguaribe, Acaraú e Coreaú (...). As povoações de Aracati, Granja, Camocim
e Acaraú possuíam as condições exigidas. Ali em toscas oficinas, passou a
ser  fabricada  um tipo  de  carne-seca,  prensada,  moderadamente  salgada  e
desidratada ao sol e ao vento, por tempo necessário à sua conservação. Isso
com  o  aperfeiçoamento  da  técnica  empregada  pelo  índio,  transferida  ao
vaqueiro,  no  preparo  da  carne-seca,  ainda  hoje  comum  nas  regiões
nordestinas – a chamada carne de sol (GIRÃO, 1997, p. 72).

As  características  climáticas  da  região  semiárida  do  nordeste  incluem  longos

períodos de seca. Os períodos de estiagem pela qual passou o Ceará nas décadas de 1777-

1778 e 1790-1793 colaboraram para o declínio da “indústria” do charque no Ceará, embora a

seca não seja a única responsável pelo declínio (GIRÃO, 1996).

De acordo com Xavier (2013), durante o período de maior crescimento econômico

propiciado pela produção de charque, meados do século XVIII, se estabeleceram em Aracati

ricos  comerciantes  –  que  eram  proprietários  de  residências  e  comércios  na  localidade  –

criadores de gado e produtores desta carne salgada. Alguns destes eram donos de sítios na

localidade do Cumbe e faziam uso de trabalho escravo.

O final do século XVIII trouxe inúmeras mudanças na Europa, principalmente

pela transição dos processos de manufatura decorrente da Revolução Industrial, que embora

tenha iniciado na Inglaterra  logo se espalhou por toda a  Europa.  O Brasil,  como colônia

portuguesa, foi influenciada com o renascimento da agricultura não somente voltada para o

cultivo  da  cana-de-açúcar  –  que  já  era  bem presente  no  nordeste  –  mas  também para  a

produção do algodão.  Em virtude disso,  as colônias  que tinham como suporte  econômico
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apenas a produção animal passaram a desenvolver uma economia mais agropastoril (GIRÃO,

1984). No século XVIII a cotonicultura se tornou uma das principais atividades da economia

do Ceará (DANTAS, 2009).

A comunidade do sítio Cumbe, localizada a 12 km de Aracati, foi uma região onde

por meados do século XVIII houve a intensa produção de produtos como carne seca, couro,

algodão e cana-de-açúcar para a confecção da famosa Cachaça do Cumbe, sendo esta uma das

vilas mais prósperas no período colonial cearense (XAVIER, 2013).

O cultivo da cana-de-açúcar e a produção de cachaça foi um dos elementos que

impulsionou a instalação de vários sítios, dando origem ao nome de Sítio Cumbe. Além dos

engenhos de cana-de-açúcar, nos doze sítios também havia os cultivos de bananeira (Musa

sp.),  mandioca  (Manihot  esculenta),  mangueira  (Mangifera  indica  L.)  e  coqueiro  (Cocos

nucifera)  (QUEIROZ,  2007),  produtos  que  embora  tinham  comércios  localmente,  eram

principalmente exportados. Com o tempo a produção destes produtos agrícolas e da cachaça

do Cumbe passou a não ser mais tão interessante economicamente, a maioria dos donos dos

sítios  abandonou  as  construções,  e  estes  locais  foram aos  poucos  sendo enterrados  pelas

dunas. Dois sítios que ainda se preservam atualmente (pelo menos em parte) são o sítio do

Luís Corrêa – que cultiva produtos agrícolas para sua subsistência – e o sítio do Xavier – que

voltou sua produção principalmente para a carcinicultura e o turismo. Alguns outros locais

onde tinha sítios foram ocupados por pessoas da comunidade, mas a maioria dos espaços onde

se localizavam os sítios com o decorrer tempo e a valorização da terra pela carcinicultura

foram  vendidos  para  empresários  da  aquicultura,  o  que  deu  origem  a  um  novo  “ciclo

econômico” no Sítio Cumbe: o ciclo da carcinicultura. A partir da década de 1990 (embora a

atividade tenha iniciado em 1970 no Brasil), empresários passaram a vislumbrar novos usos

para  a  região  litorânea,  além  do  turístico,  em  especial  para  as  regiões  com  áreas  de

manguezal, como é o caso do Sítio Cumbe. Estes empresários chegaram à zona costeira para

praticar a aquicultura, especificamente a carcinicultura – o cultivo de camarões em cativeiro.
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Em um relatório, o IBAMA nota que…

O Brasil  pode  ser  considerado como uma frente  recente  de  expansão  da
carcinicultura comercial. Ainda que a atividade tenha dado seus primeiros
passos  no Brasil  no  início  da década  de  1970 no  Rio Grande do Norte,
somente  após  o  desenvolvimento  do  pacote  tecnológico  do  camarão  do
pacífico (Litopenaeus  vannamei)  entre  1996/1997,  é  que  um crescimento
mais  intenso  ocorreu  principalmente  no  final  da  década  passada  e  início
desta (IBAMA, 2005, p. 12).

A atividade de carcinicultura no Brasil se desenvolveu em três etapas  (IBAMA,

2005): (1) Início da década de 1970: O Brasil iniciou os seus primeiros passos na produção.

Entretanto, a prática do cultivo de camarão em maior escala somente teve início nos anos 80,

com o uso da espécie exótica Penaeus japonicus. Mesmo assim, o cultivo desta espécie não

alcançou uma produtividade economicamente aceitável por não resistir às baixas salinidades.

Neste contexto, a carcinicultura brasileira redirecionou seus objetivos para as espécies nativas

P.  subtilis,  P.  schmitti,  P.  brasiliensis e  P.  paulensis,  que  igualmente  geraram  baixa

produtividade e pouca lucratividade, ocasionando a desativação e a reconversão à salinas de

diversas fazendas no Nordeste; (2) Início da década de 1993: Após as tentativas com outras

espécies  nativas  optou-se  decisivamente  pelo  cultivo  da  espécie  exótica  Litopenaeus

vannamei, esta possuindo capacidade de adaptação às mais variadas condições e locais de

cultivo, originando uma elevada produção. Esta espécie foi colocada como a principal espécie

da carcinicultura brasileira  e  continua sendo até  atualmente.  A partir  do controle  de todo

cultivo, houve um crescimento acelerado do setor de exportação, com diversos incentivos dos

setores público e privado; (3) Do ano 2000 até 2004: Nesta fase voltaram-se os esforços para

trabalhar  no desenvolvimento de tecnologias  propícias  para a  qualidade do produto final,

como a melhoria das tecnologias de reprodução e engorda, o alcance da autossuficiência na

produção  de  pós-larva  e  o  desenvolvimento  de  rações  de  qualidade.  Os  incentivos  das

políticas públicas e privadas, as condições técnicas economicamente favoráveis e lucrativas

permitiram colocar o Brasil como um dos principais produtores mundiais de camarão marinho

cultivado.

Embora  a  carcinicultura  seja  economicamente  lucrativa,  os  resultados  das

atividades  de  carcinicultura  em  áreas  de  manguezal  são  desastrosos  no  quesito  social  e

ambiental. Poucos empresários e financiadores da carcinicultura estão preocupados com este

fato, tendo como único objetivo a maximização dos lucros. Enquanto isso, inúmeros crimes

socioambientais são cometidos e até mesmo legalizados pelo próprio Estado, que financia e

autoriza a instalação dos empreendimentos e “fecha os olhos” para os problemas que trazem.
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Aracati, que possui uma extensa área com manguezais, se tornou um centro de

instalação destas fazendas. Assim como o Sítio Cumbe – que possui a maioria das fazendas de

carcinicultura da região – várias outras comunidades foram afetadas, entre outras Canavieira,

Lagoa do Mato, Vila São José e Alto da Cheia (NOGUEIRA, 2006). Segundo um diagnóstico

realizado pelo IBAMA (2005,  p.  106)  em 2005, período em que o setor  da produção de

camarão já  estava  bastante  consolidado no país  “uma boa parte  dos  empreendimentos  de

carcinicultura encontra-se localizada nos Municípios da Bacia do rio Jaguaribe, congregando

um número elevado de empreendimentos, destacando-se Aracati, que apresentou 77 projetos”.

No  município  de  Aracati  foram  contabilizados  31,4%,  da  totalidade  de  fazendas  de

carcinicultura instaladas no Ceará no período.

No  caso  do  Sítio  Cumbe,  foram  inúmeros  os  impactos  negativos  sobre  o

ecossistema manguezal e sobre a comunidade de pescadores artesanais residente na região,

que  sempre  dependeu  para  sua  sobrevivência  da  atividade  pesqueira  praticada  neste

ecossistema.  Os  danos  ambientais  ao  ecossistema  incluem:  a  destruição  de  áreas  úmidas

(manguezais  e  alagados  marinhos);  a  diminuição  da  produtividade  pesqueira;  soltura

involuntária  de  espécies  exóticas  e  competidoras  com  espécies  nativas;  disseminação  de

doenças;  lançamento  de  efluentes  sem  prévio  tratamento  nos  corpos  hídricos,  causando

poluição  e  morte  da  fauna  local;  salinização  do  solo  e  do  lençol  freático;  disposição  de

sedimentos;  uso  excessivo  de  água;  e  abandono  de  área  degradada  (COELHO JUNIOR;

NOVELLI, 2000; PÁEZ-OSUNA, 2001). Com a instalação das empresas de carcinicultura no

Cumbe (figura 3) houve a privatização dos espaços, o que causou grandes desentendimentos

entre  os  carcinicultores  e  os  catadores  de  caranguejo  e  marisqueiras  que  por  gerações

utilizavam-se destes caminhos para chegar até a sua área de trabalho, o manguezal.

Figura 3: Visão sobre os viveiros de carcinicultura implantados no Cumbe.

Fonte: elaborada pelo autor.



74

Do início da década de 1980 até os últimos anos, a comunidade do Sítio Cumbe

presenciou a chegada de grandes projetos, como a instalação da Companhia de água e esgoto

do Ceará – CAGECE6 (início de 1980), a carcinicultura (final de 1990) e por fim a instalação

do parque de energia eólica em 2003 (figura 4).

6  Segundo Xavier (2013, p. 39), “além das lagoas, a base das dunas do Cumbe forma um aquífero de grande

vazão. Por isso, desde o final da década de 1970, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE),

mantém no local uma subestação de tratamento de água, que bombeia o recurso da base das dunas e distribui

para a comunidade, para a sede do município de Aracati e para alguns arredores”. Conta-se localmente que

sempre houve água em abundância no Sítio Cumbe, mesmo nos períodos de secas na região nunca houve

notícia de falta de água. A água era disponível nos córregos e nas lagoas interdunares,  onde as pessoas

costumavam lavar roupas e ter dias de lazer com as famílias. Com o tempo construíram um chafariz e a água

era puxada com bomba, mas tudo de uso público. Com a chegada da CAGECE o início da década de 1980 o

chafariz foi fechado e a água passou a ser paga. Segundo alguns relatos a qualidade da água que passou a ser

encanada melhorou, segundo outros pioraram a qualidade da água, a relação do povo com a mesma e a

quantidade de água disponível nas dunas.

Figura 4: Geradores de energia eólica no Cumbe.

Fonte: elaborada pelo autor.
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O primeiro parque eólico do Brasil foi instalado em janeiro de 1999 na Taíba, no

município de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. Poucos meses depois, em abril,

foi inaugurado o segundo parque, localizado na Prainha, no município de Aquiraz. Juntos,

constituíram as duas primeiras usinas eólicas do mundo construídas sobre dunas. A construção

dos  parques  eólicos  só  foi  possível  após  a  realização  de  pesquisas  com  estações

anemométricas em várias partes do Estado, em um projeto chamado de “Mapeamento Eólico

do Estado do Ceará”. As pesquisas tiveram início na década de 1990, durando cerca de 5 anos,

e objetivaram investigar os recursos eólicos disponíveis e as áreas potencialmente favoráveis

à implantação dos parques eólicos  (LAGE; BARBIERI, 2001). No entanto, estas pesquisas

somente  avaliavam  o  potencial  eólico  do  Estado,  não  considerando  os  impactos

socioambientais que a instalação dos geradores causaria ao meio ambiente – dunas, lençol

freático, fauna local – e às comunidades tradicionais que vivem na zona costeira e se utilizam

dos recursos naturais locais para lazer, trabalho e moradia, e seriam afetadas diretamente pela

instalação dos parques eólicos nos seus territórios.

A primazia do objectivo dos empresários do ramo turístico, da carcinicultura e da

energia eólica de maximizar seus lucros, evidencia-se no uso frequente de práticas ilícitas,

como a produção de Estudos de Impacto Ambiental fraudulentos. Muitos Estudos de Impacto

Ambiental e seus associados Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) realizados pelas

empresas eólicas como requisito para instalação dos parques não estão comprometidos com a

veracidade  das  afirmações  e  com o  desenvolvimento  socioambiental  das  áreas  nas  quais

atuam (Deprez, 2014). Com relação aos reais objetivos destes estudos e relatórios Cureau,

Gisi e Araújo (2004, p. 10) citam:

No plano metodológico, o EIA é um estudo que alia investigação científica
multi e interdisciplinar com técnicas de avaliação. (...) Trata-se da realização
de  um diagnóstico ambiental  da  área  de influência  de  um projeto,  numa
perspectiva histórica, que sirva de base à previsão e avaliação dos impactos e
à  proposição,  no  mesmo  documento,  de  medidas  de  mitigação  e
compensação cabíveis.

De  acordo  com  os  dados  do  “Mapeamento  Eólico  do  Estado  do  Ceará”,  o

município de Aracati  foi considerado como uma região com potencial  recurso eólico.  Em

decorrência,  por  volta  de 2003,  Aracati  entrou no novo vetor  de desenvolvimento que se

estabelecia na Zona Costeira: a construção de parques de energia eólica. Assim como no caso

da  carcinicultura,  o  discurso  acompanhando  a  instalação  dos  parques  prometia

“desenvolvimento  social”,  “desenvolvimento  econômico  da  comunidade”  e  “geração  de
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emprego  e  renda”.  Continuando  a  analogia,  os  parques  eólicos  geraram  a  maioria  dos

empregos  somente  na  fase  de  instalação,  que  durou  cerca  de  um  ano,  enquanto  a

carcinicultura gerou poucos empregos, com condições de trabalho péssimas.

Os  parques  eólicos  somando-se  com  as  inúmeras  fazendas  de  carcinicultura

instaladas na região, os problemas socioambientais da comunidade aumentaram. Encurralados

entre  os  parques  eólicos  e  os  empreendimentos  de  carcinicultura  os  pescadores/as  e

marisqueiras  ficaram impedidos  muitas  vezes  de  circular  pelas  redondezas,  já  que  houve

privatizações  de  terrenos;  de  pescar  no  manguezal;  de  usufruir  das  lagoas  interdunares.

Famílias foram obrigados a vender seus terrenos por preços baixíssimos, sendo praticamente

expulsos de suas propriedades – especialmente os moradores da comunidade Ubaera. Todas

essas mudanças impostas impactaram profundamente sobre a dinâmica da comunidade.

Além destas problemáticas, no ano 2000 houve uma grande mortandade da fauna

aquática do manguezal, levando à quase-extinção dos caranguejos por cerca de três anos. Este

fato  se  deu  em  consequência  do  descarte  do  rejeito  líquido  de  metabissulfito  de  sódio7

diretamente  no  meio  natural  aquífero,  rejeito  este  proveniente  da  despesca  de  camarão

realizada nas empresas de carcinicultura. Em decorrência disso, pescadores do Sítio Cumbe,

Canavieira, Jardim, Volta, Córrego da Inveja, Beirada e Gurguri se viram obrigados a procurar

caranguejo no Rio Grande do Norte, porque nas suas localidades a fauna de peixes, crustáceos

(caranguejo,  siri)  e  mariscos  (sururu,  ostras...)  havia  desaparecido  ou  diminuído.  Muitos

pescadores que não queriam sair no Cumbe, para conseguirem sustentar suas famílias tiveram

que se empregar  em empresas  de carcinicultura,  indo contra  os  seus  ideais  de vida  e  de

trabalho  (QUEIROZ, 2007; TEIXEIRA, 2008; TUPINAMBÁ, 2002). Esta problemática foi

amplamente  discutida,  publicada  na  literatura  científica  e  reportada  pelos  meios  de

7 Na carcinicultura é comum o uso do metabissulfito de sódio com a finalidade de evitar o aparecimento de

pontos pretos, conhecido também como “black spot” ou melanose (GÓES et al., 2008), em camarões durante

a fase de processamento, logo após a despesca/coleta (ALBURQUERQUE; ALBURQUERQUE, 2005). O

metabissulfito possui uma ação antioxidante, ou seja, ele sequestra o oxigênio (O 2) tanto da água quanto do

alimento,  gerando  um ambiente  anaeróbio,  o  que  consequentemente  interfere  sobre  os  microrganismos

aeróbios presentes  (GÓES et al., 2008) Por este motivo é altamente prejudicial para a fauna aquática do

manguezal o descarte desta substância diretamente no recurso aquático natural. No entanto, a solução de

metabissulfito de sódio é o rejeito da despesca do camarão que quase sempre é descartado no ambiente do

manguezal sem nenhum tratamento adequado. Esta substância pode causar impactos negativos nos corpos

d'água naturais, os efeitos são: redução do oxigênio dissolvido, diminuição da alcalinidade total e queda do

pH da água, podendo resultar na morte de vários seres vivos do ambiente aquático em que houve o descarte

do rejeito líquido (PIAN; ALVES, 2013).
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comunicação. Foi cientificamente comprovada a relação entre a mortandade da fauna aquática

e o produto químico eliminado diretamente no manguezal,  e as práticas foram adaptadas.

Somente após três anos começou a retornar a vida no manguezal em quantidade suficiente

para habilitar a reinstauração das atividades tradicionais. No entanto, nunca foi compensado o

tempo que os pescadores tiveram que passar longe da família por ter que ir trabalhar longe, ou

a perda de biodiversidade no manguezal. Igualmente, não é possível apagar as lembranças de

tempos tão difíceis.

Nestas condições, a comunidade de pescadores artesanais e marisqueiras viveram

momentos tensos, vendo o seu manguezal morrer, tendo que morar longe dos familiares para

conseguir pescar e sustentar a família, sendo ameaçados constantemente por carcinicultores

que, utilizando de pressão psicológica, armas e ameaças físicas construíram por mais de uma

década um clima de terror na comunidade. A divisão da comunidade entre aqueles que eram a

favor e aqueles que eram contra a carcinicultura na região foi um ponto que enfraqueceu a

luta, porque com a divisão das famílias a luta não era somente contra um agente externo, mas

travada  inclusive  internamente  entre  amigos  e  membros  da  mesma  família,  assim  como

ocorreu  na  comunidade  do  Batoque.  Aqueles  a  favor  dos  empreendimentos  afirmam não

quererem mais  viver  da pesca no manguezal,  apontaram como principal  ponto  positivo a

estabilidade de ter um emprego com carteira assinada, e alguns negaram que a carcinicultura

provoca o desmatamento do manguezal, afirmando que esta trouxe muitos benefícios para a

localidade. Os que eram contrários apontaram como principais problemáticas o desmatamento

e poluição do manguezal (fauna, flora e aquíferos), a privatização dos espaços e a violência

implantada pelos carcinicultores.

Neste contexto histórico, a comunidade residente no Cumbe passou por mudanças

profundas no seu cotidiano, na sua relação com o meio ambiente – manguezal, dunas, água,

paisagem, praia – e na convivência social local, especialmente no que se trata às rupturas

criadas dentro da comunidade. Impulsionados pelo desejo de libertar seu território famílias de

pescadores/as e marisqueiras do Cumbe lutaram durante anos contra a dominação por estes

empreendimentos. Encorajados pelo ideal de libertação a comunidade do Cumbe apropriou-se

da  sua  herança  afrodescendente  para  requerer  o  reconhecimento  como  Comunidade

Quilombola.  Reconhecendo  toda  a  complexidade  da  questão  quilombola  e  agregando  a

compreensão mais ampla do termo para fins históricos, Dantas (2009, p. 66) cita:
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(...) vamos pensar quilombo não apenas no plano da resistência dos sistemas
de produção, no campo das organizações sociais de sociedade alternativa ao
escravismo  criminoso  e  de  formas  de  produção  da  organização  social,
particulares  ou  específicas  no  período  do  pós-escravismo criminoso.  (...)
Podemos dizer que existe uma luta de ressignificação do termo quilombo,
decorrente dos embates entre a sociedade, movimentos sociais e o estado;
neste processo o Estado Brasileiro utilizou-se da categoria de “remanescente
de quilombo”,  estando assim a fortalecer uma ideia de grupo (DANTAS,
2009, p. 66).

Após anos de luta por seus direitos, em 5 de dezembro de 2014 a comunidade do

Sítio  Cumbe conseguiu  o  reconhecimento  da  sua  autodefinição  como “Remanescentes  de

Quilombo” pela Fundação Cultural  Palmares do Departamento de Proteção ao Patrimônio

Afro-Brasileiro.

5.1.3 Formação da Reserva Extrativista do Batoque

A constituição “oficial” da comunidade do Batoque ocorreu por volta de 1860

com a chegada da primeira família que veio habitar a localidade, a família Vitorino (SILVA,

1987).  Embora  outros  grupos  sociais  como  os  indígenas  tenham  habitado  a  região

anteriormente, considera-se esta família como o primeiro grupo social que deu início ao que

se  conhece  atualmente  como a  comunidade  do  Batoque.  Posteriormente  à  chegada  desta

família  outras  vieram habitar  a região,  como as  famílias Vigó,  Fragoso e  Silvestre  – que

permanecem no local até os dias atuais. No final do século XIX, a praia do Batoque possuía

extensões de terras livres que atraíam grupos familiares interessados na pesca marítima e/ou

costeira  (no  mar  e  nas  lagoas),  na  utilização  da  tabuba  (Thypha  dominguensis)8 e  na

disponibilidade de terras soltas para morar e exercer atividades agropecuárias.

As primeiras casas construídas eram de taipa e de barro, cobertas com palha de

carnaubeira  ou  coqueiro  –  materiais  para  confecção que eram disponíveis  no local.  Com

relação às atividades de agricultura, a praia do Batoque possui terras alagadas (vazantes) –

8 A planta é conhecida por numerosos nomes comuns, entre os quais: bucha, capim-de-esteira, erva-de-esteira,

espadana, landim, taboa, entre outros. No Batoque é chamada de tabuba. É uma planta aquática, herbácea,

perene e enraizada. Alcança até 2,5 m de altura. A sua fibra é durável e resistente podendo ser utilizada como

matéria-prima  para  confecção  de  artesanato  como papel,  cartões,  pastas,  envelopes,  cestas,  bolsas.  No

Batoque é usualmente utilizada para fabricar  esteira para forrar a cangalha dos animais de transporte e

cestas.
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solo  que  por  influência  das  lagoas  possui  fertilidade  e  umidade  necessárias  para  serem

utilizadas no cultivo de batata (Ipomoea batatas), mandioca (Manihot esculenta), milho (Zea

mays) e o feijão (Phaseolus vulgaris). Também há o cultivo de árvores frutíferas típicas da

região  como  o  caju  (Anacardium  occidentale),  murici  (Byrsonima  crassifolia.),  acerola

(Malpighia emarginata), graviola (Annona muricata),  banana (Musa sp.), goiaba (Psidium

sp.), limão (Citrus sp.), manga (Mangifera indica) e o coco (Cocos nucifera). Estas árvores

estão dispersas pela reserva e nos quintais das casas dos moradores. A criação de animais

soltos  (caprinos,  equinos,  bovinos)  nas  extensões  de  terras  –  outro  aspecto  que  sempre

caracterizou a região – combina-se com a criação de animais de pequeno porte nos quintais

das casas, principalmente a suinocultura, avicultura e a caprinocultura (cultivo este também

realizado  com  os  animais  soltos)  (ARARIPE,  2012;  DEPREZ,  2015;  OLIVEIRA;

MEIRELES, 2010; VIDAL, 2006).

A intensa ocupação da zona costeira, que se tornou mais intensa e impactante a

partir  das  décadas  de  1960-1970,  trouxe  diversos  impactos  ambientais  e  sociais  para  as

comunidades  que  residem na  zona  costeira  do  Ceará.  A ocupação  do  litoral  cearense  se

constituiu  – e  se  constitui  até  atualmente  –  de  forma agressiva  e  desrespeitosa  por  parte

daqueles  que querem se apropriar  das  terras  dos  povos que ali  residem tradicionalmente.

Muitos  utilizam  do  processo  de  grilagem  ou  usucapião,  comprando  terras  a  preços

baixíssimos e/ou conseguindo documentos de posse ilegais (ASSIS, 2006; LIMA, 2006, 2008;

OLIVEIRA;  MEIRELES,  2010).  Estes  processos  de  ocupação  da  zona  costeira  são

alimentados principalmente pelo crescente interesse de alguns grupos como: turistas urbanos

interessados em novos espaços de lazer no litoral para construção de segundas residências

(casas de veraneio); grandes empresários que querem transformar o litoral em megapolos de

complexos imobiliários turísticos – os chamados  resorts –; e do Estado, com seus projetos

desenvolvimentistas,  incluindo  parques  eólicos,  barragens  e  portos  (ASSIS,  2006;

BARBOSA, 2011; LIMA, 2002; MEIRELES, 2006; OLIVEIRA; MEIRELES, 2010).

Por decorrência deste processo de ocupação intensa de territórios à beira mar, na

praia  do  Batoque  por  meados  de  1980  ocorreram  diversas  modificações  ambientais  e

sociais/culturais que transformaram a paisagem e as formas de organização do povo local.

Empreendedores do ramo turístico desrespeitaram o povo e suas relações com o seu território.

O  primeiro  empresário  a  aparecer  na  praia  do  Batoque  foi  Antônio  Sales

Magalhães, quem chegou por volta de 1980. A sua chegada originou a famosa história sobre a

fraude  dos  coqueiros,  na  qual  o  mesmo  comprou  coqueiros  dos  moradores  da  região  e

posteriormente  se  intitulou  dono  dos  espaços  de  terras  na  qual  os  coqueiros  estavam
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colocados.  O empresário  além de cercar  ilegalmente  os  terrenos que não lhe  pertenciam,

colocou  vigias  armados  na  localidade,  oprimindo  a  população,  derrubando  e  queimando

barracas de nativos, intimidando e ameaçando os que se mostravam contrários as suas ações.

A comunidade ficou oprimida por quase uma década, tendo que conviver com o clima tenso e

instável que a presença destas pessoas de fora da comunidade causava na vivência diária.

Neste período, o empresário travou várias batalhas judiciais e políticas não somente com a

comunidade do Batoque, mas também com outros povos da zona costeira, como a Prainha do

Canto  Verde,  tornando-se um nome conhecido como protagonista  em conflitos  fundiários

ligados a grilagem de terras e usucapião ilegal.

Paralelamente  a  este  conflito  e  dentro  do  mesmo  processo  de  especulação

fundiária que ocorria no Batoque, aconteceu a entrada de um outro senhor bastante conhecido

nos conflitos  fundiários  na  localidade,  chamado Miguel  Gazzineo.  Apareceu por  volta  de

1991 na praia do Batoque e, aproveitando-se dos baixos preços de venda das terras no local,

adquiriu uma propriedade. Assim como outros especuladores e grileiros de terras que assolam

a zona costeira,  acabou cercando uma propriedade bem maior daquela que foi comprada.

Diferentemente  do  empresário  anterior,  no  entanto,  Miguel  Gazzineo  fez  amizades  e

conquistou a fidelidade de alguns nativos e moradores do Batoque, dando início à divisão da

população entre os que eram a favor da especulação e os que pediam a devolução dos terrenos

demarcados ilegalmente.

Apesar dos casos do Antônio Sales e Miguel Gazzineo serem um destaque na

história do Batoque, não foram os únicos participantes do processo. Uma grande quantidade

de turistas  comprou terrenos na  região  e  chegou à  praia  do  Batoque com o interesse  de

construir suas segundas residências (casas de férias).

É importante  enfatizar  que no período a praia  do Batoque ainda não era uma

unidade de conservação na categoria de reserva extrativista. Em decorrência do conflito com

o empresário Antônio Sales, a comunidade havia conquistado, entre 1991 e 1993, uma liminar

que concedia o direito à posse provisória da terra, destinada exclusivamente para plantar e

morar, emitida pela Juíza da Comarca de Aquiraz, como uma forma de proteger as pessoas da

localidade contra os atos violentos e opressores que o empresário estava cometendo contra a

população. No entanto, a posse definitiva da terra ainda estava em juízo e consequentemente

toda  comercialização  de  terrenos  e/ou  propriedades  realizada  no  período  era  considerada

ilegal. A venda ilegal praticada por pessoas da comunidade do Batoque eram legitimadas pelo

presidente da Associação de Moradores do Batoque no período – associação esta criada em

1989 para dar voz à reivindicação da população diante dos órgãos públicos. Com o decorrer
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do tempo, a situação começou a tomar níveis sérios, pois a praia do Batoque chegou a ser

completamente cercada pelos moradores interessados em vender ou especular com a terra, e

aqueles que queriam espaço para plantar e construir residências sentiam-se prejudicados.

A eleição de uma nova presidente para a Associação de Moradores do Batoque

mudou esta situação. Em 1993, a nova liderança da Associação de Moradores do Batoque

acompanhada  do  Procurador  Regional  da  República  Oscar  Costa  Filho  com  o  apoio  da

Arquidiocese  de  Fortaleza  e  do  Centro  de  Defesa  e  Promoção  dos  Direitos  Humanos

(CDPDH) abriu uma ação conjunta junto ao Ministério Público Federal para derrubada de

todos os cercamentos e das casas que tinham sido construídas ilegalmente, inclusive parte da

área demarcada por Miguel Gazzineo. Esse último tinha na justiça uma ação que reivindicava

a legalidade da demarcação dessas terras, porém não obteve êxito. A ação da Associação de

Moradores do Batoque levou à vitória junto ao Departamento de Patrimônio da União (DPU),

com a interveniência da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Ceará.

As cercas e construções ilegais foram derrubadas pela DPU em 1995 (LIMA, 2006), fato que

causou  inúmeros  conflitos  na  comunidade.  Alguns  grupos  contrários  à  decisão  judicial

abriram ações contra membros da associação de moradores que haviam aberto a ação judicial

para derrubada das cercas e construções. Estas lutas internas entre os grupos contrários e a

favor da especulação imobiliária no Batoque permanecem presentes até os dias atuais, o que

dificulta bastante à gestão da atual reserva extrativista.

Mesmo  com  as  forças  contrárias,  após  estes  eventos  tensos  em  defesa  do

território,  vários  membros  da  Associação  de  Moradores  do  Batoque  e  parceiros  que

acompanhavam a luta do povo (ONG’s, movimento social,  Núcleo de Educação Ambiental

(NEA-IBAMA), Igreja  católica,  CDPDH) se reuniram para pensar  conjuntamente sobre a

solução  para  salvar  o  território  contra  as  investidas  externas  e  internas  da  especulação

imobiliária.  Experiências  foram trocadas mutuamente,  tanto entre  os  grupos locais quanto

com outras comunidades tradicionais do Brasil, como os povos da floresta da região Norte,

que  após  anos  de  luta  conseguiram a  demarcação dos  seus  territórios  como unidades  de

conservação de uso sustentável.

Diante da situação de instabilidade e tensão que a comunidade do Batoque estava

vivenciando,  a  instituição  de  uma  reserva  extrativista  parecia  ser  uma  boa  solução  para

proteger o território e conseguir a regulação fundiária. Apesar dos grupos sociais locais que se

colocaram contrários à ideia, a maioria da comunidade apoiava a decisão. Em 1997, então, a

Associação de Moradores do Batoque enviou a solicitação aos órgãos públicos competentes

(NEA-IBAMA) para dar início ao processo de constituição de uma unidade de conservação na
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Praia do Batoque. Após os trâmites legais, a requisição foi feita junto ao Ministério Público

Federal para a constituição da Reserva Extrativista do Batoque. No entanto, o processo não

seria rápido.

Com o processo para constituição da reserva em andamento, novos conflitos se

levantaram,  neste  momento  em  relação  à  construção  do  megaempreendimento  turístico

Aquiraz Resort, a ser realizado pela construtora Oderbrecht. O empreendimento incluía uma

área  que  abrangia  as  praias  do  Batoque  e  do  Barro  Preto,  localizadas  em  Aquiraz,  e

estendia-se até o território indígena dos Jenipapo-Kanindé, nas proximidades da Lagoa da

Encantada.  A construtora afirmava ter  adquirido área do casal  Francisco Ivens e  Sá Dias

Branco  e  Maria  Consuelo  Leão  Dias  Branco.  Estes,  no  entanto,  trouxeram um nome  já

conhecido  no  Batoque,  o  do  empresário  Antônio  Sales  Magalhães,  pois  os  mesmos

declaravam ter adquirido a posse da terra com este empresário.

Apesar  do  processo  para  constituição  de  uma  Reserva  Extrativista  estar  em

andamento,  os trâmites para construção do empreendimento foram iniciados. O Estudo de

Impacto  Ambiental  e  o  Relatório  de  Impacto  Ambiental  (EIA-RIMA),  necessários  para  a

retirada do licenciamento ambiental, já tinham sido fechados e se encontravam para análise na

SEMACE (COELHO, 2001 apud LIMA, 2006). Os donos da construtora “desconheciam” o

processo de constituição da Reserva Extrativista.

Apesar  dos  problemas  socioambientais  que  o  empreendimento  causaria,  a

comunidade do Batoque, incentivada por falsas promessas feitas pela construtora e pelo medo

de perder definitivamente todo o direito ao uso do território, resolveu negociar o uso da área

fazendo um reajuste de conduta. Este reajuste foi assinado em 1999 e consistia em um acordo

na qual parte da área seria destinada para o empreendimento e parte seria destinada para uso e

moradia da comunidade local. No entanto, este acordo estava condicionado à apresentação do

documento de compra da terra pelas partes que diziam ter adquirido a área de Antônio Sales

Magalhães. A história mostrou-se uma farsa: o documento não existia, por que o empresário

Antônio  Sales  não  possuía  o  título  de  propriedade  da  terra  em  primeiro  lugar,  e

consequentemente não tinha como vendê-la para o casal.
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Com  a  não-efetivação  do  termo  de  reajuste  de  conduta,  desapareceu  esse

obstáculo no processo de constituição da Reserva Extrativista do Batoque. Em 5 de junho de

2003, finalmente, foi emitido o decreto oficial:

Art.  1º  Fica  criada  a  Reserva  Extrativista  do  Batoque,  no  Município  de
Aquiraz,  no  Estado  do  Ceará,  com  os  objetivos  de  assegurar  o  uso
sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os
meios de vida e a cultura da população extrativista local (BRASIL, 2003).

A reserva  foi  criada  em uma área  de  601  hectares,  entre  a  Reserva  Indígena

Jenipapo-Kanindé e a Área de Proteção Municipal do Balbino, no município de Cascavel.

Com isso, foi criada a primeira Reserva Extrativista na região Nordeste, constituindo uma

vitória para o povo tradicional e uma vitória para a política ambiental brasileira.

Ao  longo  dos  anos,  a  população  da  comunidade  do  Batoque  anos  cresceu,

chegando atualmente a 262 famílias, integrando por volta de 785 pessoas, ocupadas como

pescadores artesanais, agricultores familiares, criadores de animais, comerciantes e, em menor

número, em outras atividades como o artesanato, o transporte de pessoas, o turismo (caseiro) e

a construção civil.

Por conta do longo processo de especulação imobiliária, a comunidade atualmente

divide seu território com cerca de 150 veranistas, que possuem casas de férias ou terrenos na

localidade. Embora a constituição da reserva levou à regularização fundiária da terra, muitos

veranistas continuaram no território. A presença destas pessoas de fora da comunidade tem

trazido  mudanças  nas  relações  socioculturais  locais,  assim  como  na  paisagem,  com  a

construção de casas grandes e às vezes luxuosas sobre as dunas ou nas proximidades da lagoa

(ROCHA; LIMA; CORIOLANO, 2004).  A influência dos  veranistas dificulta  a gestão da

Reserva Extrativista do Batoque até atualmente.

O órgão estatal responsável pela gestão das Unidades de Conservação Federais no

momento de criação da Reserva Extrativista do Batoque era o Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente  (IBAMA).  Atualmente  a  gestão  está  sob a  responsabilidade  do  Instituto  Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão criado no dia 28 de agosto de

2007 pela Lei 11.516, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integrando o Sistema

Nacional  do  Meio  Ambiente.  É  de  responsabilidade  do  ICMBio  fomentar  e  executar

programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade. Também é sua

função exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das Unidades de Conservação

Federais.
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5.2 VISITA ÀS COMUNIDADES

5.2.1 A comunidade do sítio Cumbe

O  acesso  ao  Cumbe  se  dá  por  uma  estrada  de  calcamento,  percorrendo  oito

quilômetros da Igreja Matriz da sede do município de Aracati até a comunidade. No caminho,

se alternam áreas de carnaubal e floresta aberta com lagos artificiais,  tanto cheios quanto

vazios. A presença de elementos flutuantes de cerca de um metro por trinta centímetros, cada

um  carregando  um  eixo  com  algumas  rodas  de  pás,  denunciam-nos  como  viveiros  de

camarão. Trata-se de aeradores que são ligados principalmente a noite para evitar a depleção

do oxigênio nas piscinas densamente povoadas, e, assim, a morte precoce dos camarões. A

estrada segue o rio Jaguaribe e passa por cima de uma ponte sobre um braço que alimenta um

conjunto de várias destas piscinas, juntando-se em uma gigante fazenda. Logo após a ponte

passamos por um conjunto de casas denominado de Canavieira.
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A chegada à  comunidade anuncia-se pela presença de mais casas,  intercaladas

com mais  lagos  quadrados,  ruazinhas  estreitas  de  chão  levando  a  casas,  e  uma abertura

solitária  de  apicum,  compreendida  como a  área  de  transição  entre  a  parte  arborizada  do

manguezal e a terra firme, inundada somente nas marés mais altas e portanto mais salinizada e

coberta  apenas  por  vegetação  rasteira  (MEIRELES  et  al.,  2007;  SANTOS,  2005),  tudo

contido entre o rio, escondido atrás de pequenas áreas de mangue, e um meio anel de dunas,

por detrás do qual se apresenta uma primeira fileira de geradores eólicos. Em contraste com

os colossos brancos na distância, podemos encontrar cataventos menores, de três ou quatro

metros de altura, feitos inteiramente de carnaúba, espalhados pela comunidade (figura 5).

Esses  cataventos  de  carnaúba eram utilizados  para  bombear  água antes  que  o

aquífero presente nas dunas foi “publicizado” pela CAGECE. A partir de 1977 a companhia

governamental  de  abastecimento  de  água  construiu  um  sistema  de  explotação  (FILHO;

SANTOS;  FEITOSA,  1999),  canalizando  a  água para  servir  também a  outras  regiões.  O

Figura 5: Catavento de carnaúba no Cumbe.

Fonte: elaborada pelo autor.
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projeto,  enquanto  importante  para  outras  partes  da  população,  tem  desconsiderado  os

moradores do Cumbe, o que é graficamente refletido na completa invisibilidade dos mesmos

no estudo de Filho, Santos e Feitosa (1999), que analisa as possibilidades de ampliação à

pedido da CAGECE. Para os habitantes do Cumbe, a água que antes era livremente acessível

em córregos provenientes das dunas, gradualmente tornou-se um produto pago. Quando os

córregos começaram a secar, a companhia primeiramente providenciou um chafariz em praça

pública onde os moradores pudessem pegar água gratuitamente, mas este foi desativado após

completar  o  encanamento  da  água  nas  casas.  Atualmente,  muitos  habitantes  do  Cumbe

suspeitam que os medidores indicam valores acima do realmente usado, e os moradores mais

velhos reclamam sobre a qualidade da água fornecida pela CAGECE.

Seguindo pela estrada do Cumbe, a maioria das casas é construída em tijolos, com

algumas casinhas de carnaúba e argila sobrantes para atestar a tempos nas quais se usava esses

materiais locais para construção. Muitas casas são pintadas, geralmente em branco ou em tons

claros, enquanto outras deixam o vermelho dos tijolos à mostra. Onde tem cerca, de regra são

feitas de postes finos de madeira com arame farpado – mais para deter animais errantes do

que para proteção contra seres humanos. Muros sinalizam os terrenos e casas de quem carrega

uma preocupação maior com a privacidade ou a segurança. Outro fato marcante é a grande

densidade de plaquinhas “vende-se”.

Figura 6: Placa de autorização da SEMACE para o empreendimento

Fonte: elaborada pelo autor.
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Mais  para  o  final  da  estrada  principal,  cruzamos  uma  rua  que,  seguindo  à

esquerda, leva a um complexo de viveiros de carcinicultura esculpido do manguezal, cobrindo

uma área extensa entre o rio e a cordilheira de dunas. Três casas grandes na distância depois

do portão que bloqueia a estrada são as únicas remanescentes da vila que se localizava nesta

região, e que foi sendo comprada e extorquida terreno por terreno pela empresa que se chama

“Aquaplace Aquaculture ltda” na placa na entrada que comunica a licença ambiental (figura

6) – levando os moradores a se mudarem para o Cumbe. O registro da empresa no CNPJ

ainda menciona o nome da vila desaparecida como endereço: Sítio Ubaera.

A maior  área  de  manguezal  utilizada  pela  comunidade  se  encontra  do  lado

noroeste da área de moradia, na direção do rio Jaguaribe, e em uma ilha no rio, do lado oeste.

O transporte  acontece  a  pé  ou  de  barco  a  motor  a  partir  de  dois  pequenos  “portos”  nas

gamboas – braços do rio principal. A atividade atualmente mais importante economicamente é

a cata de caranguejo e, em segundo lugar, de guaiamum – usualmente realizada por homens,

embora  haja  menção de  mulheres  catadoras  de  caranguejo.  Inversamente,  alguns  homens

praticam uma outra atividade geradora de renda desenvolvida no manguezal, tradicionalmente

reservada para as mulheres: a coleta de mariscos como o sururu e o búzio. Além disso, há

pesca de rede nas gamboas e de rede e curral no braço principal do rio.

A venda de caranguejo aumentou muito nas últimas décadas devido à demanda de

bares e barracas de praia em Fortaleza e em outras cidades do Ceará,  onde seu consumo

sofreu  um  surto  de  popularidade.  Vários  comerciantes  locais  compram  caranguejo  dos

catadores para vender nas cidades vizinhas e na capital. A venda de guaiamum, para o qual

não existe  mercado no Ceará,  acontece  através  de  um comprador  que  o leva,  junto  com

caranguejo,  para  vender  em  Recife  e  Natal.  Alguns  dos  mesmos  comerciantes  também

compram mariscos, que, porém, são menos interessantes como fonte de renda devido à baixa

razão de rendimento relativo ao trabalho de descascá-lo. O manguezal é uma importante fonte

de renda e alimento para a comunidade.

Obviamente, a popularidade do caranguejo nas cidades influenciou os pescadores

a concentrar-se na catação do mesmo. Foi, portanto, um duro golpe para os pescadores do

Cumbe  quando  esta  atividade  entrou  em  conflito  com  outra  atividade  relacionada  às

preferências alimentares nas cidades. O camarão, em contraste com o caranguejo, se adapta

bem à criação em cativeiro. Depois do desenvolvimento da larva criada em laboratório nos

anos 1990, o camarão começou a ser ofertado em grande quantidade para a população em
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geral  e  encontrou  fácil  aceitação  na  cultura  alimentar  do  Brasil  e  de  outros  países.

Rapidamente tornou-se um objeto lucrativo para a criação intensiva, especialmente em áreas

de manguezal, onde a produção se aproveita da presença natural de água rica em alimentos.

Os  manguezais  nas  redondezas  da  comunidade  do  Cumbe  atraíram  muitos

carcinicultores. Além da destruição direta do ecossistema, a comunidade descobriu cedo os

efeitos negativos do metabissulfito usado na despesca do camarão após observar uma grande

mortalidade de caranguejo nos seus territórios de catação. Muitos catadores de caranguejo se

viram obrigados  a  viajar  para  trabalhar  em Natal  ou  procurar  emprego  nas  empresas  de

carcinicultura local, até o momento que conseguiram, através de uma ação coordenada, que os

carcinicultores diminuíssem o uso da substância e evitassem de descarregá-la diretamente no

manguezal, levando à revitalização quase completa da população de caranguejo dentro de três

anos.

Além do manguezal,  o mar fornece alimento e renda para a  comunidade,  que

abriga vários praticantes da pesca de arrasto de praia. Não é mais comum a pesca de alto mar

depois do declínio da pesca de lagosta, onde alguns pescadores se empregavam. O caminho

mais viável para atingir a praia com meios de transporte motorizados é uma estrada de chão

sobre as dunas, mantida pela empresa eólica. Não leva diretamente ao mar, mas serpenteia

alguns quilômetros entre os cataventos antes de atingi-lo. Passa por um posto de controle que

emprega algumas  pessoas  locais  para  registrar  quem entra  e  sai  na  área  de  produção de

energia  eólica.  A passagem é  um direito  adquirido  depois  de uma série  de brigas  com a

empresa, que inclusive chegou a levantar cercas nas dunas que não só protegiam a área dos

geradores, mas efetivamente barravam o acesso em linha reta à praia. A empresa justificava a

barreira  alegando  que  é  perigoso  chegar  perto  dos  geradores  e  da  linha  de  transmissão

enterrada  nas  dunas,  que  de  fato  aparece  na  superfície  em  alguns  lugares  devido  aos

movimentos  da  areia.  Similares  dificuldades  de  acesso  existem  em  relação  às  lagoas

interdunares, usadas pela comunidade como espaços de lazer.

O trabalho no manguezal,  embora de crucial  importância  na comunidade,  tem

tradicionalmente sido sujeito a um estigma social, possivelmente por sua associação à pobreza

(porque gerava mais alimento do que recursos financeiros), à tradicionalidade (ou seja, sua

falta de conformação aos ideais da “modernidade”), pela lama que era percebida como “suja”,

e pelo característico cheiro que deixava nas pessoas. Isso, junto com a promessa de uma renda

estável, tem motivado muitos habitantes do Cumbe a procurar os empregos que apareceram

na carcinicultura e (depois das reivindicações da comunidade) nas usinas eólicas. 
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Um outro  fator  é  que  a  comunidade  já  tinha  uma  história  de  trabalho  como

empregados pelos donos dos sítios antes que o declínio das suas atividades acabasse com essa

possibilidade. Por outro lado, os catadores de caranguejo possuem mais liberdade no trabalho,

pois são os próprios donos de sua força de trabalho, e tem um potencial de renda maior do que

em  muitos  empregos  disponíveis  aos  moradores  da  comunidade,  embora  dependente  do

próprio desempenho e sujeito a flutuações durante o ano, mesmo que o manguezal nunca os

deixará sem alimento. Essa situação requer do catador de caranguejo um certo planejamento

financeiro, especialmente caso queira fazer um investimento maior, enquanto o trabalhador

com carteira assinada pode contar com o fundo de garantia para conseguir o mesmo.

Resumidamente,  o  Cumbe  é  uma  comunidade  de  pescadores,  catadores  de

caranguejo  e  marisqueiras,  mas  também  de  trabalhadores  da  carcinicultura  e  das  usinas

eólicas. Tem organizado sua resistência contra as consequências mais negativas desses dois

últimos, e desta forma tem conseguido salvaguardar uma grande área de manguezal e o acesso

ao mar – ecossistemas essenciais para a sua economia –, embora continua sofrendo pressões

da parte destes empreendimentos e conflitos internos alimentados pelos mesmos.

Um último passo nessa luta é o reconhecimento da comunidade como quilombo

pela Associação Palmares em 2015, a pedido da resistência organizada da comunidade em

colaboração com apoiadores da universidade e do movimento social.  Atualmente,  está em

processo de demarcação do seu território, levando a decisões difíceis sobre a possível inclusão

de áreas afetadas pelos empreendimentos.

5.2.2 A Reserva Extrativista do Batoque

A comunidade do Batoque conseguiu proteção legal do seu território em 2003,

mais  que  uma  década  antes  do  Cumbe,  quando  foi  fundada  no  seu  território  a  primeira

Reserva Extrativista do Ceará. Com isso, encerrou-se uma época de luta pela terra entre a

comunidade e  grandes  empresários  do turismo,  embora  não tenha  acabado com todos os

problemas a respeito. Localizado a 60 quilômetros de Fortaleza, a praia do Batoque não só

desperta o interesse de grandes investidores, mas também mostra-se popular na classe média

alta como destinação de veraneio.  A demanda por terra por parte de pretensos veranistas,

seduz alguns habitantes do Batoque a vender terrenos, o que traz consigo certas desvantagens

para  a  comunidade.  A venda  de  terra,  além  de  ser  proibida  pelo  estatuto  das  Reservas
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Extrativistas, gera pressões sobre o espaço e diminui o potencial  de renda proveniente do

turismo. Enquanto o vendedor nativo ganha o valor da venda ou, em um regime comumente

usado, uma casa simples ao lado da casa que o veranista constrói para si, empregando o nativo

como caseiro, a comunidade perde a oportunidade de receber a família do veranista e seus

amigos em uma pousada e de vender refeições em restaurantes e barracas de praia. Ao mesmo

tempo,  o  terreno torna-se indisponível  para atividades extrativistas,  mesmo se o veranista

visita  sua  residência  somente  algumas  vezes  por  ano.  Apesar  destas  desvantagens,  a

população  nativa  continua  dividida  em  relação  à  venda  de  terra,  alguns  obtendo,

aparentemente, consideráveis lucros com a atividade.

Contudo  a  comunidade  do  Batoque  mantém  muitas  características  de  uma

comunidade  tradicional.  A maioria  das  famílias  nativas  vive  de  atividades  relacionadas  à

pesca artesanal e à agricultura familiar. Há pesca no mar, nas lagoas, e no manguezal. No mar,

há pesca de “dormida”, na qual os pescadores passam três ou quatro dias no alto mar, e de “ir

e vir”, que envolve viagens de um dia, mais perto da costa. São utilizados três tipos de barcos,

sendo, do maior para o menor: a jangada, propulsionada a vela, que leva até cinco pessoas e

tem um espaço para guardar materiais e descansar no interior do barco; o paquete (figura 7),

movido a remo, que comporta duas pessoas e é usado para excursões mais próximas à costa; e

o bote, também movido a remo, para uma ou duas pessoas. As principais artes de pesca usadas

Figura 7: Paquete no Batoque.

Fonte: elaborada pelo autor.
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são a linha e a rede.  Para a pesca de lagosta,  em declínio devido à sobrepesca,  usa-se o

manzuá. Os territórios pesqueiros naturais são suplementados pelas marambaias, lugares onde

são depositados objetos grandes como carros e geladeiras antigos, para servir de abrigo para

populações de peixes. Desta forma cria-se áreas semelhantes às regiões rochosas do alto mar,

que são habitadas por várias espécies de peixes interessantes para a pesca. A técnica ajuda a

aumentar as populações de espécies desejáveis em uma forma de aquicultura semi-controlada,

e  permite  a  criação  de  territórios  pesqueiros  perto  da  costa,  onde  são  mais  facilmente

atingíveis.  Embora  a  ideia  seja  boa  em  princípio  e  tenha  potencial  para  garantir  a

sustentabilidade da pesca, a prática é proibida por causa dos poluentes presentes nos objetos

usados.

Além do mar, o Batoque possui uma área de manguezal e várias lagoas onde se

pratica a pesca, sendo uma delas perene e as outras intermitentes, aparecendo e desaparecendo

de acordo com as chuvas. A pesca nas lagoas é feita de tarrafa, vadeando na água rasa para

catar peixes de água doce. O manguezal, por sua vez, que cobra uma área pequena e depende

de  intervenção  humana  para  “abrir  a  barra”  anualmente  para  evitar  a  salinização  e

consequente queima da vegetação, providencia camarão (Macrobrachium sp) e alguns tipos

de peixes, principalmente a tainha (Mugil sp). Ao longo da praia apresentam-se vestígios de

uma grande área de manguezal, tão antigo que nenhum dos moradores do Batoque chegou a

vê-lo  vivo.  Na  terra,  por  fim,  além das  plantações  de  frutas  como coco,  caju,  acerola  e

graviola,  há  cultivo,  nas  vazantes,  de  banana,  mandioca,  batata-doce  e  milho,  e  criação

animais de forma livre de galinhas, incluindo porcos, vacas, jumentos e cavalos. Também há a

produção de equipamentos de pesca, o trabalho nas barracas de praia e o pequeno comércio.
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O acesso à comunidade se dá por uma estrada de arreia de 8 km a partir da sede

do município de Pindoretama ou de 5 km a partir de um ponto na estrada de asfalto para

Caponga  (figura  8).  Ambas  as  rotas  encontram-se  em  mal  estado  de  conservação,

periodicamente  agravado  pelas  ações  da  chuva  e  do  vento.  Um  projeto  recente  de

pavimentação da estrada “atolou-se” no processo burocrático, dificultado pela legislação das

Reservas Extrativistas.

O relativo isolamento da comunidade, porém, não impediu a chegada do turismo

no local. Como mencionado, o perigo de apropriação da terra por grandes empresários foi

definitivamente evitado através da criação da Reserva Extrativista. No entanto, o contínuo

interesse por parte de particulares e a ideia nova de que a terra tem um valor monetário,

transformou a comunidade e a dividiu entre os que se enriquecem com a venda de terras e os

que  querem preservar  o  território  para  seus  descendentes.  Parte  dessa  transformação  é  a

percepção de que as atividades tradicionais seriam obsoletas, arriscadas ou não rentáveis o

suficiente para a realidade de hoje.

Figura 8: Estrada de Pindoretama ao Batoque.

Fonte: elaborada pelo autor.
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A contínua venda de terra, ilegal sob o estatuto das Reservas Extrativistas, e as

denúncias disso por parte de pessoas da comunidade, levou o órgão gestor das reservas, o

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a encaminhar o caso ao

Procurador  da  República,  que  respondeu  com  uma  suspensão  geral  das  licenças  de

construção, seja para nativos ou não, e incluindo reformas e ligação à rede de energia elétrica.

A medida tinha que incluir nativos para evitar que veranistas a contornassem agindo em nome

de nativos. O resultado foi que não somente novos veranistas foram impedidos de usufruir da

terra que compraram, mas também muitos nativos, inclusive os que não estavam envolvidos

na venda de terras, foram atingidos, não podendo construir casas novas para famílias recém-

formadas,  nem  concertar  sérios  defeitos  nas  estruturas  já  existentes.  Inversamente,

observamos que algumas construções de não nativos continuaram, possivelmente porque os

donos tinham recursos para pagar as multas ou recorrer judicialmente.

Embora a instituição da Reserva tenha sido importante para proteger a população

contra  a  especulação  imobiliária,  a  suspensão  das  licenças  de  construção  alimentou  a

hostilidade da população ao órgão gestor ICMBio, chegando à situação de algumas pessoas

exprimirem a ideia de desfazer a Reserva. É muito improvável que isso se mostraria vantajoso

para eles ou para a comunidade em geral, mas o fato dessas opiniões serem expressas ilustra

claramente a ambivalência da população da comunidade do Batoque sobre o status como

Reserva Extrativista.

5.3 CHOQUE DE CONCEITOS

Nas últimas décadas,  tanto as comunidades do Cumbe e do Batoque quanto a

sociedade maior passaram por profundas mudanças conceituais, modificando a posição das

comunidades na sociedade e as formas de interação entre ambos. Nessa interação, um papel

importante,  embora  não  diretamente  visível,  é  desempenhado por  diferenças  em  certos

conceitos chaves – diferenças que são importantes para o entendimento da história recente

dessas comunidades, das mudanças sociais, culturais e econômicas pelos quais passaram e dos

conflitos socioambientais nos quais foram envolvidos. Especificamente, identificamos cinco

pontos  centrais  nesse campo de turbulência  conceitual,  e  um que não foi  abordado nessa

pesquisa, mas certamente merece mais atenção.
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Os dois primeiros pontos têm sido intensivamente explorados por pioneiros da

“corrida de ouro” pelo litoral  Nordestino.  Trata-se de mudanças em instituições sociais  –

convenções tácitas, por assim dizer – que se constituíram primeiro nas capitais do país, onde

uma elevada densidade populacional coincide com os centros do poder econômico, político,

jurídico e legislativo, para posteriormente serem levadas – às vezes violentamente impostas –

sobre as populações rurais. Podem ser entendidos como respostas a problemas causados pela

crescente  densidade  populacional,  substituindo a  autorregulação social  pela  administração

formalizada. Por si só, não são formas de organização melhores ou piores, ou mais ou menos

justas do que outras formas; porém quando implementadas e controladas por um grupo seleto,

e sobrepostas a sistemas diferentes, anulando as convicções das outras pessoas envolvidas,

tornam-se portadores de injustiça. Estamos falando de convenções sobre (1) a utilização da

terra e (2) a determinação da verdade em conflitos de interesse.

5.3.1 O uso da terra

Nos  séculos  imediatamente  seguintes  ao  início  da  colonização  da  região

atualmente chamada de Brasil, as constantes conquistas e desbravamentos e a morte de grande

parte da população indígena tem assegurado uma fonte contínua de novas terras aos novos

ocupantes da região, eliminando em grande parte os motivos para contestar a propriedade da

terra. Em tais momentos de expansão, quem precisar de terra simplesmente ocupa um novo

terreno, sem muita dificuldade de ter sua propriedade reconhecida pelos seus vizinhos. Na

medida que a densidade populacional aumenta e a disponibilidade de novas terras diminui,

aumenta  a  incidência  de  conflitos  sobre  a  utilização terra.  Nesse  momento  torna-se  mais

interessante para o estado assumir o papel de medidor. O Brasil nesse quesito se inspirou

largamente no modelo dos países colonizadores europeus, estabelecendo registros centrais de

propriedade e reforçando sua autoridade através dos poderes executivos e judiciários, com

algumas adições na tentativa de promover uma transição suave e um uso justo da terra.

No entanto, como já aludido, é praticamente impossível esse medidor manter uma

posição  verdadeiramente  neutra.  Além  do  estado,  mesmo  em  uma  democracia,  ser

influenciado também por forças não democráticas, a justiça do seu sistema administrativo é

inevitavelmente prejudicada pela distribuição inequitativa de acesso ao sistema (e às falhas

nele).  Isso  é  especialmente  verdadeira  no  caso  do  Brasil  e  outros  estados  nascidos  da
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colonização  europeia,  devido  à  relativa  rapidez  do  processo  e  a  presença  de  grandes

populações  historicamente  oprimidas.  O  legado  de  opressão  garante  a  reprodução  de

injustiças  históricas  no  tempo  atual,  pois  confere  uma  vantagem  inicial  a  certos  grupos

detentores de poder, que estes empregam não só para manter suas posições em um sistema

essencialmente justo, mas também para sutilmente manipular o sistema ao seu favor. Sem

querer desprezar medidas paliativas como as várias formas de usucapião, a política de reforma

agrária e o reconhecimento de direitos coletivos decorrentes da tradição de ocupação, como

no caso das comunidades tratadas nessa pesquisa, há de se constatar que estas ferramentas

político-jurídicos estão longe de equilibrar as injustiças decorrentes do sistema atual. 

A formalização  da  propriedade  da  terra  não  gerou  conflitos  somente  entre  a

população rural e astuciosos detentores do poder, no entanto. No caso do Batoque seria mais

certo  dizer  que  o  novo  conceito  de  propriedade,  primeiramente  levado  pelo  empresário

Antônio Sales e sustentado pelo contínuo interesse pelas terras litorâneas por parte de outros

grupos de moradores da cidade, conseguiu corroer o consenso social como se fosse um cavalo

de Troia,  partindo a comunidade no que são essencialmente dois campos ideológicos  que

continuam se enfrentando até os tempos atuais. A desvinculação da instituição de propriedade

do consenso comunitário, em combinação com a crescente valorização monetária da terra,

abriu oportunidades de ganho individual não anteriormente disponíveis. A atuação do Antônio

Sales constituiu uma influência decisiva nesse ponto, pois embora ele não tenha conseguido

estabelecer juridicamente sua propriedade sobre o território dos batoqueiros, mostrou-lhes a

precariedade de suas suposições a respeito.

A história dos coqueiros – envolvendo primeiramente um outro elemento tratado

nesse capítulo, sendo a mudança no valor da palavra – revela a astúcia do empresário em

relação  ao  conceito  de  uso  da  terra.  O fato  dele  comprar  coqueiros em vez  de  comprar

diretamente a terra, não parece aleatória, e quando reivindica a propriedade dos terrenos onde

os  coqueiros  estão  localizados,  parece  querer  se  servir  da  concepção  tradicional  de

propriedade: a terra é de quem a utiliza. A reação determinada dos moradores do Batoque

sinaliza duas coisas:  não tolerariam mentiras,  e não tinham tido a intenção de ceder  seus

direitos sobre a terra. É impossível saber com certeza o que teria acontecido se Antônio Sales

tivesse chegado para comprar terras em vez de coqueiros, mas seu modo de agir sugere que

não  cogitava  ter  muito  sucesso  dessa  forma.  Usou  uma artimanha  para  conseguir  o  que

imaginou que a  comunidade não fosse permitir:  deixá-lo entrar  e  controlar  partes  do seu

território.
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A resposta violenta do empresário e a presença armada que seguiu, deixou marcas

visíveis até hoje. Literalmente, as marcas de concreto que os empregados do Antônio Sales

implantaram em diversas partes do território, continuam instilando medo na população, mas

mais importante ainda é o efeito figurativo: a divisão que ajudou a provocar na comunidade.

Quando saiu a liminar de posse provisória no início dos anos noventa e a posse da terra foi

oficialmente concedida à  comunidade,  algumas pessoas começaram a cercar terrenos para

vendê-los de imediato ou para guardá-los até o preço subir. Pela primeira vez na comunidade,

a terra ganhou um valor além do uso próprio, e em detrimento do uso pela comunidade. No

cruzamento entre a velha e a nova concepção, as portas se abriram de ambos os lados para o

desdobramento de uma exemplar tragédia dos comuns. Por um lado, uma década de violência

e  tensões  tinha  enterrado  em medo  uma  boa  parte  dos  esforços  da  comunidade  para  se

organizar,  e  a  ameaça  de  perder  a  terra  sem  qualquer  compensação  desestimulava  o

pensamento a longo prazo. Por outro,  a presença de potenciais compradores oferecia uma

saída  fácil  e  segura  para  o indivíduo.  Reclamando terra  como membro da  comunidade e

vendendo  como  proprietário  privado,  os  especuladores  locais  encontraram  um  negócio

extremamente lucrativo. Ao mesmo tempo, muitos deles não tinham noção precisa do valor

monetário  da  terra,  e  venderam  a  preços  baixíssimos  ou  doaram  contra  compensações

relativamente pequenas. A suposta amizade com compradores endinheirados e a esperança de

ganhar um emprego – elemento a ser tratado mais adiante nesse capítulo – certamente foram

outros  motivos  envolvidos.  Assim,  após de alcançar  o primeiro grande sucesso na defesa

contra Antônio Sales, a comunidade estava prestes a sangrar até a morte através das feridas

infligidas no processo.

No  tempo  subsequente,  com  a  disputa  pela  presidência  da  associação  dos

moradores,  a  discordância  sobre  a  presença  do  Miguel  Gazzineo  e  a  ação  jurídica  da

associação  contra  a  demarcação  e  venda  de  terras,  o  conflito  consolidou-se  dentro  da

comunidade, dividindo-a de acordo com a afinidade a duas visões conflitantes sobre o uso da

terra.  As atitudes da associação sob a  liderança da Odete implicaram que o território era

essencialmente propriedade da comunidade como um todo, destinado à moradia e à plantação,

com  o  uso  dos  terrenos  individuais  concedido  segundo  critérios  de  uso  histórico  e  as

necessidades das famílias; enquanto os contendedores defendiam a distribuição da terra de

acordo com o princípio de quem chegou primeiro, e a autonomia de decisão do proprietário,

inclusive para vender ou doar. Como veremos mais adiante, a segunda visão atraiu não só

pessoas diretamente envolvidas na venda de terrenos, mas também defensores de relações de

trabalho diferentes dos tradicionais. Nesse sentido, o envolvimento decisivo da comunidade
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na criação da Reserva Extrativista do Batoque deve ser entendido não só como reflexo do

desejo  de  proteger  seu  território  contra  especuladores  de  fora,  mas  também  como  uma

tentativa de uma pequena maioria de protegê-lo contra  a própria  comunidade.  A contínua

venda de terra, mesmo com as ameaças iniciais seguramente domadas, e parte dos conflitos

com o órgão gestor  da  reserva,  atestam à  durabilidade  das  mudanças  em pensamento.  O

conflito está longe de acabar.

Enquanto no Batoque verificamos que a proteção legal do território não impediu a

contínua venda de terras, o Cumbe, no período do trabalho de campo, estava no início do

processo para conseguir uma proteção legal semelhante. Mais ainda do que no Batoque, onde

a  venda  foi  relegada  para  o  oculto,  no  Cumbe  a  venda  de  terras  está  visivelmente

omnipresente em plaquinhas em frente das casas. Contrário ao Batoque, porém, os vendedores

do Cumbe, onde tem praticamente nenhum espaço livre sobrando, quase sempre planejam sair

da  comunidade.  Além  da  comunidade  de  Ubaera  ter  sido  evacuada  por  inteiro  para  a

instalação de uma grande empresa de carcinicultura, a comunidade do Cumbe, onde muitos

dos moradores da Ubaera se reestabeleceram, divide a área residencial com outros viveiros de

camarão. Por falta de outras opções, novas casas estão sendo construídas dentro dos terrenos

de  parentes,  levando  à  ocupação  cada  vez  mais  densa  do  espaço.  A agricultura  familiar,

anteriormente  amplamente  praticada  em  quintais  e  campos,  atualmente  é  reservada  aos

poucos que ainda possuem terra para plantar, e a um amigo do carcinicultor de Ubaera, que

usufrui das terras ali contidas. O que resta para a maioria da população são espaços de uso

comum,  cuja  existência  também estão  sob pressão.  O manguezal,  apesar  da  destruição  e

poluição, continua acessível e produtivo, graças entre outros à reação da comunidade contra o

uso  do  metabissulfito.  O  campo  de  dunas  com  suas  lagoas  interdunares  de  água  doce,

tradicionais  localidades  de diversão  e  produção agrícola  em pequena escala,  voltou  a  ser

acessível  depois  das  reivindicações  da  população  frente  a  empresa  eólica,  mas  o  acesso

continua sujeito à vigilância e avisos de segurança emitidas pela empresa. O mar, embora

perdeu sua abundância de lagosta, continua interessante para a pesca de arrasto de praia. Não

obstante a permanência de opções de vida na comunidade, a venda de terra aparece contra o

fundo de pressões fundiárias como uma “saída”, tanto literalmente quanto figurativamente, e

não, como no Batoque, como um negócio lucrativo. No máximo, tais motivos influenciaram

no início do processo, embora a precariedade da posse de terra precisa ser levado em conta

também.
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Além de se encontrar em um estágio mais avançado do processo de especulação

fundiária do que o Batoque, e de ter iniciando o processo de reconhecimento de Quilombo,

doze anos após a fundação da Reserva Extrativista, a comunidade do Cumbe tem uma relação

histórica bastante diferente com a terra, apesar das semelhanças no passado recente. Enquanto

a chegada do Antônio Sales no Batoque marcou o início da dominância alheia no território do

Batoque, o povo do Cumbe, nas histórias dos mais velhos, tem sempre lidado com grandes

proprietários de terra. O desaparecimento dos sítios, nesse sentido, significou nada mais do

que uma interrupção temporária dessa situação. Na florescência dos sítios, a população ficava

a mercê dos proprietários para conseguir um terreno para morar. Como conta um morador do

Cumbe, sobre a escolha do terreno quando se mudou de Ubaera, muito antes da instalação da

fazenda de camarão. Segundo Tonis, para se conseguir um pedaço de chão para construir uma

casa para morar no sítio Cumbe era preciso ir pedir ao dono da terra, pois todo terreno tinha

dono na região. Alguns proprietários de terras eram herdeiros dos proprietários dos sítios que

haviam na localidade. Naquela época, tinha muito espaço para construir casas e plantar, mas o

povo  do  Cumbe  não  era  autônomo  na  escolha  de  terra  para  morar.  Dependia  muito  do

proprietário das terras. O mesmo valia para espaços destinados para a agricultura.

A taxa paga pelo uso da terra era muito alta, mesmo se comparada com sistemas

semelhantes, como o décimo que os agricultores europeus da Idade Media pagavam à igreja.

Isso não deveria surpreender considerando que o sistema substituía, junto com o emprego da

população  na  corte  de  cana  e  na  produção  de  cachaça,  a  produção  escravista  nos  sítios.

Existem boas razões para duvidar a primazia das intenções humanitárias como motivo pela

abolição da escravidão (CHAYANOV, 1981), que raramente trouxe grandes melhorias para a

qualidade de vida dos escravos libertados. Desprovidos de terra e outros recursos necessários

para  a  sobrevivência,  os  ex-escravos,  juntos  com  as  populações  pobres  nas  quais  se

dissolviam, foram mantidos dependentes dos seus antigos mestres. As plantações de cana-de-

açúcar do nordeste do Brasil vieram a ser conhecidas como um exemplo clássico dessa triste

realidade  (SCHEPER-HUGHES,  1993).  Ainda  que  a  população  do  Cumbe  lembra  com

carinho os tempos de “fartura” no auge dos sítios, essa fartura era relativa: os donos dos sítios,

dominando através do controle sobre a terra, levavam a maior parte do fruto do trabalho dos

empregados.  Enquanto o desaparecimento dos sítios providenciou um alívio temporário,  a

entrada da carcinicultura e da geração eólica colocou novas restrições sobre o uso da terra.

Com o reconhecimento da comunidade como Quilombola, o povo do Cumbe pode esperar

haver uma ruptura na sua história de exploração e tornar-se finalmente proprietário do próprio

território.  Para  tanto,  será  imprescindível,  além  do  comprometimento  das  instituições
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governamentais, a comunidade se organizar e definir uma visão comum do futuro, superando

as  divergências  locais.  Como  mostra  o  exemplo  do  Batoque,  a  conciliação  de  uso  e

propriedade da terra é um ponto crucial nesse respeito.

5.3.2 Emprego, empreendedores e empreendimentos

Outra fonte de discórdia, tanto no Cumbe quanto no Batoque, são as relações de

trabalho, com o contraste entre o trabalho independente e o emprego. No Cumbe, catadores e

comerciantes de caranguejo convivem com empregados da carcinicultura e das empresas de

energia  eólica.  A disponibilidade  de emprego na  comunidade,  evidentemente,  depende da

presença desses projetos de fora, que tem impactado negativamente sobre as atividades dos

trabalhadores  independentes,  assim  como  sobre  outros  aspectos  da  vida  na  comunidade.

Representantes  de  ambas  as  categorias  profissionais  se  encontram misturados  dentro  das

famílias e casas, com algumas famílias se especializando em uma ou outra atividade. Há uma

leve  tendência  dos  jovens  procurar  emprego,  enquanto  pessoas  mais  velhas  preferem  o

trabalho  independente.  Muitos  trabalhadores  do  manguezal  que  não  viajarem  durante  a

mortalidade  do  caranguejo,  também  tem  experiência  com  o  trabalho  na  carcinicultura.

Embora  a  convivência  entre  os  dois  grupos  geralmente  seja  pacífica,  conflitos  e  tensões

envolvendo  pessoas  da  comunidade,  especialmente  em relação  com a  carcinicultura,  tem

deixado suas marcas nas relações interpessoais. Diante disso, é de se esperar que as decisões a

fazer  sobre a  delimitação e  o uso do território no processo de formação da Comunidade

Quilombola do Cumbe trarão essas divergências mais à tona, requerendo um debate explícito

e a formulação de um compromisso aceitável para todas as partes.

No  que  se  trata  à  decisão  individual,  trabalhadores  independentes  prezam

sobretudo  sua  liberdade,  enquanto  empregados  ressaltam  a  segurança  financeira  de  que

gozam. Os empregados de carteira assinada tem os direitos sociais pagos e a garantia de um

salário fixo em troca do seu trabalho em horário fixo durante o qual se submetem às ordens do

empregador. Ouvimos relatos, no entanto, do uso de truques por conta dos empregadores para

contornar  certas medidas da legislação trabalhista,  como a divisão de contratos de tempo

indefinido em contratos de um ano para evitar a obrigação de pagar indenização no caso de

demissão. Os pescadores e catadores de caranguejo, por outro lado, trabalham em horários

dependentes da sua vontade e das condições naturais. A renda é dependente em primeiro lugar
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do  próprio  esforço,  porém  é  sujeito  também  a  flutuações  durante  o  ano  e,  como  foi

demostrado pela mortalidade em decorrência da poluição gerada pela carcinicultura, a riscos

ambientais. Têm a opção de pagar a contribuição para obter direitos sociais, porém não é

automático. Na comparação entre as duas formas de trabalhar, é interessante notar que tanto

os pescadores e catadores de caranguejo quanto os empregados da carcinicultura acreditam

obter uma renda maior do que o outro grupo, um paradoxo que pode explicado pelo fato de

que o catador de caranguejo, pelo menos em certas épocas, tem a  opção de ganhar muito,

porém muitas vezes trabalha em função das necessidades imediatas, enquanto o empregado

trabalho a um ritmo regular e tem acesso ao 13° salário e ao fundo de garantia para fazer

investimentos.  Alguns  catadores  de  caranguejo  igualmente  conseguem juntar  um dinheiro

para  investir,  mas  nem  todos  fazem  isso  –  ou  porque  não  conseguem  se  organizar  ou

simplesmente  porque  não  estão  interessados  nisso.  Nenhum dos  dois  tem então  grandes

vantagens puramente em termos financeiros; outros fatores são mais decisivos, a preferência

por um ou outro tipo de trabalho sendo um deles.

A coexistência  de  trabalho  independente  e  empregado  remonta  ao  tempo  dos

sítios,  quando a principal  fonte de renda era o emprego na corte  de cana-de-açúcar  e na

produção de cachaça, com complementação da agricultura, da pesca e da cata de caranguejo.

5.4 SUSTENTABILIDADE E CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

A ideia  mais  expressa  pelos  nativos  do  Cumbe  para  descrever  o  passado  da

comunidade, geralmente referindo-se ao tempo em que o território era dividido entre vários

sítios,  é  a  fartura que  lembram ter  vivido –  um termo  avidamente  citado  e  copiado  na

literatura (PINTO, 2009; QUEIROZ, 2007; TEIXEIRA, 2008). Como nota (XAVIER, 2013,

p. 27), no entanto, “[n]ão sabemos até que ponto esse momento da história do Cumbe foi um

tempo de fartura, ou se as agruras do tempo presente acabaram transformando o período dos

engenhos e da cachaça,  em um momento idealizado”.  Devemos estar conscientes que são

lembranças guardadas em memória viva (onde estão sujeitas a reinterpretação), de pessoas

que na época retratada eram crianças  ou jovens,  e  que nas décadas a  seguir  vivenciaram

profundas mudanças sociais e econômicas. Não somente é plausível as lembranças terem sido

simplificadas e idealizadas ao longo do tempo; o quadro de interpretação sob o qual foram

formadas pode ter mudado em aspectos relevantes para a nossa discussão. 
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Uma maneira de obter uma visão mais precisa do significado desta fartura como

figura na imaginação coletiva do Cumbe, é de analisar o discurso no qual é posta – conferindo

quais fatos e acontecimentos as pessoas ligam a ela, e – pelo menos tão importante – quais

fatos são ignorados na construção desta imagem. Quanto à primeira parte, a  fartura parece,

tanto nas entrevistas que realizei quanto nos textos dos meus colegas, consistir em acesso ao

manguezal com grandes riquezas naturais,  acesso às frutas do sítio para uso próprio e da

família, acesso à água limpa do rio e do lençol freático nas dunas, uso livre do espaço natural

para lazer e, em certo grau, para construir suas casas e utilizar alguns recursos. Assim, uma

mulher conta que quando era criança comia frutas nativas, colhia lenha para cozinhar e lavava

roupas no rio. Uma outra mulher conta que todo dia comia peixes grandes e gostosos que o

marido pegava com um curral no rio, que assava macaxeira e ainda conseguia vender frutas e

comprar  carne  de  charque,  arroz,  macarrão  e  outros  alimentos  na  feira.  “Fome ninguém

passava não.” O Tonis, um dos mais velhos da comunidade, faz uma análise mais nuançada:

A vida de hoje é melhor. Se eu disser assim, que... eu não troco a vida que eu
tenho hoje pela vida que eu tinha 16 a 20 anos... não troco. Não troco, não é
porque a vida de 20 anos era mais ruim do que eu tenho hoje com 63. É
porque a vida quando eu tinha 20 anos... Quando eu tinha 20 anos, 16-18
anos,  eu  tinha  uma  vida...  uma  vida...  suave,  maravilhosa,  natureza,  só
natureza – não existia isso. Era só natureza, era só... E... e tem mais: além de
ser  natureza,  nós  passava uma vida boa...  mas...  hoje,  eu vivo uma vida
melhor. A vida era boa. Por um lado, melhor do que eu tenho hoje. Por um
lado né. Pelo lado da, é... de que, da natureza... que nos tinha natureza. Nós
tinha liberdade. Hoje nós não tem liberdade, nem tem natureza. Nós hoje
somos  escravos...  mesmo  que  nós  não  queria  ser  escravos,  nós  somos
escravos.

O significado da fartura, então, encontra-se na natureza exuberante e na relativa

liberdade  que  proporcionava. Com o  desaparecimento  dos  sítios  e  a  implantação  de  um

empreendimento após do outro, gradualmente certos recursos ficaram mais escassos, outros

foram sendo  desapropriados  e  o  espaço  privatizado.  São  coisas  que  fazem falta  a  quem

cresceu com elas.  Falar  da fartura que tinha no passado é uma expressão de saudade,  de

anseio pelo que se perdeu. A melancolia, às vezes, tinge o passado cor-de-rosa para quem não

se importa em detectar o leve aroma de tristeza – e isso, certamente, não inclui aqueles que a

vivem. Olhando para além da melancolia, descobrimos uma realidade desenhada no palete

característico  da  nossa  espécie:  um mundo multicolor,  menos  romantizado,  talvez  –  para

quem gosta de romance fácil –, mas certamente mais complexo, mas humano e mais credível.
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Sabemos que no passado retratado por Tonis, embora não houvesse escravidão,

tinha emprego sazonal, dando renda no verão e escassez no inverno, e terra arrendada a taxas

abusivas  no  sistema  de  meieiro.  Sabemos  que  os  donos  dos  engenhos  enganavam  os

fornecedores de cana-de-açúcar, que não dispunham de recursos para se defender. Enquanto

isso,  jornalistas  que  visitavam os  sítios  descreviam o  Cumbe  como local  de  abundância,

embora  o  povo,  os  trabalhadores  que  sustentavam  essa  abundância,  nem  sequer  eram

mencionados no texto. Para os donos da terra, a abundância se aplicava também às forças de

trabalho, o povo do Cumbe que fazia suas propriedades render em troca do seu desrespeito e

de uma parcela desproporcional dos proventos. Era uma abundância social e natural explorada

por poucos, deixando o que sobrava para os outros – uma fartura mal dividida.

Abundância  tinha,  no  entanto,  na  natureza. Confrontados  com  obstáculos

socioeconômicos, as pessoas comuns procuravam sobreviver usando os meios disponíveis, e

encontraram uma grande fonte de apoio no manguezal, que era livremente acessível. Números

elevados de caranguejos aparecem nas histórias – grandes e fáceis de catar,  no braço e  no

galho,  mas  difíceis  de  transportar  e  de  vender.  Eram  soltos  em  Aracati  por  falta  de

compradores. A população humana era menor, e o manguezal maior e menos afetado do que

hoje. Sem muitos compradores, não tinha estímulo para catar mais do que o manguezal podia

sustentar. Nesse sentido, podemos supor que a população do Cumbe vivia seguramente dentro

dos limites do seu ambiente natural.

Uma situação parecida existia no Batoque, embora sem a opressão social presente

no Cumbe. Os pescadores mais velhos contam que tinha mais peixes e peixes maiores no mar,

e que não precisavam ir tão longe quanto hoje para pescar, ao menos para pegar espécies

específicas. O Quita diz que catavam o que precisavam, para evitar que o peixe acabasse.

Ademais, não tendo congeladores era mais difícil conservar o peixe durante muito tempo, e a

venda  naquele  tempo  era  limitada.  As  marambaias  eram feitas  de  madeira  do  mangue  e

pedras, materiais que não poluíam o mar. Para conservar o manguezal relativamente pequeno

que tem no Batoque, a comunidade abria a barra todo ano, como faz até hoje, para reconectar

o mar com o rio e evitar que a água esquentasse, matando a vegetação. As queimadas baixas

que observamos na agricultura provavelmente já são aplicadas há muito tempo, sem levar ao

esgotamento característico da agricultura de coivara sobre intensificada que tem motivado a

criação de legislação que proíbe o uso de fogo em áreas  de proteção ambiental.  Tanto o

Batoque  quanto  o  Cumbe,  então,  viveram  um  tempo  de  relativa  “harmonia”  com  seus

ambientes naturais.
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Como sabemos, essa “harmonia” não envolve nenhuma magia, nem decorre de

qualidades  inerentes  aos  povos  tradicionais. Existe  em  condições  específicas  e  pode  ser

ameaçada por mudanças em fatores sociais, culturais, ambientais e econômicas se não houver

respostas adequadas. Importantes mudanças enfrentadas por muitas comunidades tradicionais

no Brasil e no mundo são o aumento populacional na comunidade, a crescente dependência de

produtos fabricados fora da comunidade e o aumento da concorrência por recursos com atores

externos.  Como  observamos,  a  perda  de  conhecimento  e  a  regulação  das  atividades

tradicionais  por  governos  ou  organizações  bem-intencionados,  porém  nem  sempre  bem

informados, são outros fatores significantes em alguns casos. Rápidas mudanças culturais,

incertezas sobre o futuro da comunidade e dúvidas sobre o direito à propriedade da terra,

como são comuns no litoral do Ceará, podem ainda diminuir o estímulo para preocupar-se

com  o  bem-estar  a  longo  prazo  do  ambiente  natural.  A história  da  lagosta,  que  teve

envolvimento  intenso  de  pescadores  do  Cumbe  e  do  Batoque,  deixa  claro  que  a

sustentabilidade das suas ações não é autoevidente – embora seria injusto apontá-los, ou os

pescadores  artesanais  em geral,  como os  únicos  ou principais culpados.  Mesmo assim há

exemplos, tanto no Cumbe quanto no Batoque, de ações comunais em prol da conservação da

natureza.  A percepção das mudanças ambientais e a habilidade da comunidade de reagir de

forma organizada, eventualmente com ajuda de fora, são cruciais no processo de manter a

sustentabilidade.

No Cumbe,  a  influência  externa  sobre  o meio ambiente é  talvez  o fator  mais

aparente. A construção dos viveiros de carcinicultura envolveu a destruição direta de partes do

manguezal e a ocupação de uma grande porção de espaço nas áreas de moradia e de produção

da  comunidade.  O  descarte  descontrolado  do  metabissulfito  usado  na  sua  exploração

acarretou a catastrófica mortandade do caranguejo que forçou os catadores a procurar outros

empregos durante três anos. A implantação dos geradores de energia eólica, por sua vez, foi

acompanhada do aterramento de dunas e a fixação de outras, assim como a manutenção exige

o deslocamento diário de areia para limpar as estradas. Anteriormente, as obras da CAGECE

já tinham acabadas com as correntezas de água doce advindas das dunas. São impactos muito

evidentes, diretamente ligados a esses empreendimentos.

Outras mudanças têm a ver com mudanças econômicas e suas influências sobre a

comunidade. Uma  consideração  recorrente  entre  os  catadores  de  caranguejo  é  que  as

condições, de certa forma, se inverteram: antigamente, quando tinha muito caranguejo, não

tinha para quem vender; enquanto hoje, com uma demanda maior e compradores presentes na

própria  comunidade,  o  caranguejo  está  menor,  mais  escasso  e  mais  difícil  de  pegar.  O
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aumento do consumo de caranguejo nas cidades e no turismo de praia, por um lado abriu

oportunidades de renda para os pescadores em um momento que esses recursos financeiros

são mais procurados do que antes. Por outro lado, coincide com um aumento da pressão posta

sobre  o  manguezal  pela  carcinicultura.  A maior  dificuldade  de  catar  caranguejo  levou  a

adoção de novas  técnicas  copiadas  a  partir  dos  trabalhadores  do Rio Grande do Norte,  e

proibidas por lei: a redinha e a ratoeira. A redinha, feita de fios de sacos de plástico tecidos,

esticados  entre  dois  galhos,  polui  o  manguezal  se  não  removida  após  uso,  prendendo  e

matando caranguejos desnecessariamente, e causa destruição da vegetação se os galhos são

cortados do manguezal e não reutilizados. À taxa de cem a duzentas redinhas por dia por

pessoa, o impacto pode ser significante. A ratoeira, por sua vez, – uma armadilha feita de

garrafas ou latas,  e geralmente reutilizada – não causa poluição nem destruição indevida,

porém é proibida por causa do aumento que traz no poder de catação. No entanto, um catador

chamou atenção para a destruição causada ao aumentar o início da toca do caranguejo para

pegá-lo na mão – uma técnica que não é proibida.

O IBAMA é ponto central no discurso dos catadores sobre a proteção do meio

ambiente. Algumas atitudes são tomadas por causa da legislação e do controle executado pelo

órgão. As regras sobre o tamanho mínimo do caranguejo e a restrição de captura da fêmea –

características  sujeitas  a  fiscalização  ao  longo  da  cadeia  de  vendas  –  são  geralmente

respeitadas,  embora  haja  exceções.  Outras  medidas  são  criticadas  como  inefetivas  ou

incorretas. Assim, o defeso do caranguejo na ata – o período da andada – é frequentemente

burlado, e alguns catadores afirmavam que o período do defeso não coincidia com a  ata.

Questionam, ainda, o fato de não receberam compensação pelas perdas sofridas.  Isso indica

que,  embora  a  atuação  governamental  proporciona  algum  alívio,  a  política  de  proteção

ambiental só será efetiva com apoio e colaboração da população que deve pô-la em prática

todos os dias.

De tempos em tempos há iniciativas a partir da comunidade para reunir-se e falar

sobre medidas de proteção, mas esses se esbarram frequentemente na falta de uma estrutura

central  de tomada de decisões. Embora houve ações coletivas contra as piores influências

externas  – o uso do metabissulfito  na carcinicultura  e  o  bloqueio  do acesso à  praia  –,  a

auto-organização se mostra mais difícil.  Nesse respeito os catadores são divididos. Alguns

evitam o uso da redinha e da ratoeira, por exemplo, enquanto outros reconhecem os impactos

negativos, mas não querem desistir dessas técnicas enquanto os seus colegas continuam a usá-

los.  Mais  outros  não  veem  problemas,  afirmando  que  há  muito  manguezal  e  muitos

caranguejos, e que o uso dessas técnicas não vai fazer diferença. Mesmo com uma maioria em



105

favor de certas medidas, então, muitas vezes não serão tomadas em decorrência da tragédia

dos comuns: não existe autoridade para impô-las e muitos não estão dispostos a diminuir-se

frente aos outros. Uma colaboração entre a comunidade e o IBAMA poderia oferecer uma

saída dessa situação.

No Batoque,  a  situação é  parecida  no sentido  que  há  uma mistura  de  fatores

externos e  internos,  embora a  fiscalização, que se concentra na venda de terras,  é  menos

mencionada quando se trata das atividades pesqueiras. Os demais dos pescadores concorda

que a quantidade e o tamanho dos peixes diminuiu em comparação com o passado, embora

um opinou que não há razão para temer pelo futuro da sua profissão. A concorrência da pesca

industrial  é  um  fator  conhecido  na  diminuição  das  populações  pesqueiras.  Ademais,

observamos que o conhecimento e a habilidade de encontrar os pesqueiros mais frutíferos no

alto-mar,  está  dominado  principalmente  por  pescadores  mais  velhos  –  fornecendo  uma

possível explicação complementar pela redução percebida no rendimento. A construção das

marambaias compensa e provavelmente ajuda a catalisar essa evolução.

As  marambaias  facilitam  a  pesca  e  diminuem  o  risco  envolvido,  fixando  os

pesqueiros mais perto da costa. Sobre seus impactos existe incerteza. A prática atraiu má fama

por causa de uma mudança nos materiais usados. Com a disponibilidade de materiais baratos

e duráveis na forma de sucata – geladeiras e carros antigos, pneus de carro e outros objetos

usados – não é surpreendente que os pescadores passaram a preferi-las sobre materiais que

duram menos tempo. Embora a construção de marambaias não seja proibida em si,  o uso

desses materiais  é,  devido às suas características poluentes e o risco de acidentes quando

pedaços  se  soltam  e  ficam  boiando  no  mar,  até  muito  tempo  depois  da  marambaia  ser

abandonada. Legalmente, a construção requer a elaboração de um projeto, sujeito a aprovação

pelo  IBAMA. Para os  pescadores  artesanais  é  difícil  cumprir  todas  as  normas e  critérios

envolvidos  (NOGUEIRA,  2012).  Como  as  marambaias  são  um  elemento  vital  para  a

realização das suas atividades profissionais,  as  alternativas  são difíceis  ou impossíveis  de

alcançar  e  a  fiscalização  é  dificultada  pela  invisibilidade  do  resultado,  os  pescadores

continuam construindo-os, a despeito do seu reconhecimento das desvantagens.

Com  exceção  da  utilização  de  materiais  impróprios,  as  marambaias  têm  o

potencial,  contudo,  de  ser  integrado  em um sistema  de  manejo  sustentável  dos  recursos

pesqueiros. Por si só, a construção de habitats para as espécies de peixe desejáveis é uma boa

estratégia para aumentar a capacidade de suporte do ecossistema. Ao mesmo tempo, a fixação

desses habitats em lugares conhecidos e de mais fácil alcance constitui um aumento do poder

de pesca. Supondo que as marambaias atraiam o peixe para fora dos lugares de residência
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originais, o uso descontrolado desse poder pode anular as vantagens ganhas pelo aumento do

habitat.  No  entanto,  se  evitar  a  sobrepesca  e  deixar  tempo  suficiente  entre  explorações

sucessivas do mesmo lugar, deixando tempo para a regeneração das populações pesqueiras, as

marambaias aparecem como elemento extremamente útil para ajudar alinhar a produção para

uso humano com a conservação da natureza.

As tradicionais atividades econômicas do Batoque, assim como as do Cumbe, são

integradas  com  o  funcionamento  de  ecossistemas  exuberantes,  apesar  de  apresentar  seus

limites e sensibilidades. Uma combinação de fatores externos e internos tem aumentado a

pressão sobre esses sistemas, trazendo à tona questões de conservação e sustentabilidade. A

maioria  dos  pescadores  artesanais  nas  duas  comunidades  se  preocupa com o destino  dos

recursos naturais que formam a base da sua sobrevivência, porém tem espaço de manobra

limitada para reagir às ameaças ambientais. Como são diretamente dependentes dos recursos,

com  excedentes  relativamente  pequenos,  os  pescadores  têm  pouca  margem  para

temporariamente diminuir a intensidade das suas atividades ou de fazer grandes investimentos

para melhorar a compatibilidade ambiental. Outro elemento é a dificuldade de organização

interna às comunidades. A atuação dos órgãos de proteção ambiental serve para conscientizar

os pescadores, mas, em muitos casos, faz pouco para efetivamente enfrentar os desafios. Em

relação às atividades artesanais, foi observado que o foco está na fiscalização, em negligência

de abordagens participativas. Isso é tanto mais importante quando consideramos que, no que

se  trata  de  controle  sobre  os  impactos  externos,  os  pescadores  dependem  quase

exclusivamente  da  ajuda  desses  órgãos.  Colaboração  com  o  meio  acadêmico,  com

organizações não governamentais e em movimentos sociais têm ajudado a gerar a pressão

para resolver algumas das questões mais urgentes. Tais missões são realizadas, no entanto, a

custo de esforços elevados e sempre com grande incerteza sobre o resultado, o que afeta a

autoconfiança e a visão do futuro nas comunidades de pescadores artesanais.
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6 CONCLUSÕES

Para  entender  a  realidade  atual  nas  comunidades  do  Cumbe  e  do  Batoque  é

importante  estudar  os  contextos  histórico  e  social. No  século  XVIII,  antes  mesmo  das

primeiras  referências  às  comunidades,  houve  o  surgimento  das  cidades  de  Aquiraz  e  de

Aracati, constituindo -- acompanhado de Fortaleza – os centros econômicos mais importantes

do Ceará. Aquiraz era ligada ao porto de Iguape, que era usado como local de descanso e de

encalhe, assim como providenciava serviços de conserto de embarcações. O porto de Aracati,

por  sua  parte,  era  um local  de  comércio  onde a  carne  de  charque  e  couro,  entre  outros

produtos, eram negociados contra produtos manufaturados na Europa. A produção da carne de

charque em Aracati, usada como um dos principais alimentos para escravos, se beneficiava da

abundância de sal produzido nas salinas na vizinhança do porto. A comunidade do Cumbe,

situada à margem do rio Jaguaribe oposta ao porto, um pouco mais abaixo da foz, surgiu

como  local  de  sítios  e  oficinas  de  charque,  instalados  por  empreendedores  de  Aracati.

Empregando trabalho escravo, produziam, além da carne de charque, entre outros, algodão e

cana-de-açúcar  para  a  destilação  da  famosa  cachaça  do  Cumbe.  No  final  do  século,  a

produção da carne de charque entrou em declínio em resposta a dois períodos de seca em

combinação  com mudanças  no  comércio  internacional,  causadas  pela  industrialização  da

Europa.  O  Batoque,  por  outro  lado,  apareceu  como  uma  conglomeração  de  famílias  de

pescadores e agricultores livres, atraídas pela disponibilidade de terra desocupada na região de

Aquiraz, que começaram a se instalar na atual localidade no curso do século XIX. 

Em ambas as comunidades, a influência indígena nas características físicas dos

moradores  é  difícil  de  ignorar. Isso  não  é  surpreendente  visto  que  as  localidades  eram

efetivamente habitadas por povos indígenas, antes dos mesmos serem dizimados e expulsos

pelos colonizadores. Ademais, o Batoque conta com uma comunidade indígena reconhecida

nas suas proximidades,  e  nas dunas do Cumbe foram encontrados relíquos atribuídos aos

“índios”. Nos relatos dos atuais moradores, no entanto, a presença indígena fica notadamente

separada  da  própria  história.  Especialmente  no  Cumbe,  os  índios  são  lembrados  como

“estranhos”  um  tanto  assustadores  nas  histórias  passadas  de  pais  para  os  filhos.  Esse

esquecimento pode ter  a  ver  com a forte  repressão da identidade indígena na história  do

Ceará.
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As últimas décadas do século XX marcaram um período de rápidas mudanças nas

duas comunidades. O Batoque, pela sua proximidade a Fortaleza, atraiu veranistas à procura

de locais para construir residências de férias, assim como empreendedores com intenção de

monopolizar  grandes  partes  do  território  para  a  construção  de  resorts para  atender  ao

crescente setor de turismo. As ações de Antônio Sales nos anos 1980 e de Miguel Gazzineo

nos anos 1990, que incluíram o uso de violência direta assim como táticas mais insidiosas nas

suas tentativas de ganhar o controle sobre a terra, aterrorizaram a população ao mesmo tempo

de reforçar divisões internas. Muitos dos originais moradores do Batoque participaram da

especulação de terra para benefício próprio.

A  instituição  da  Reserva  Extrativista  do  Batoque,  favorecida  por  um  forte

subgrupo na comunidade, forneceu proteção definitiva contra as reivindicações dos grandes

empresários e tornou ilegal a venda de terrenos. Dez anos após a instituição, no entanto, a

venda de terra e o influxo de veranistas continua, e a oposição contra a reserva e seu órgão

administrador  é  expresso  com  muito  barulho,  mesmo  entre  alguns  dos  mais  fervorosos

proponentes  originais.  Embora  ocupações  relacionadas  à  pesca  e  à  agricultura  continuam

importantes na comunidade, uma parcela significativa dos moradores, especialmente entre os

jovens,  não  quer  mais  viver  das  atividades  extrativistas  e  agriculturais.  Alguns  procuram

empregos  nas  cidades  da  região  ou  em Fortaleza  –  fato  que  alimenta  uma demanda  por

empregos dentro da comunidade. Essa demanda é um dos fatores que alinha a população a

favor  da  presença  dos  veranistas,  uma  vez  que  esses  tendem  a  providenciar  pequenos

empregos, principalmente como caseiro.

No Cumbe, em contraste com o Batoque, a influência externa não é algo novo. A

população tem sido empregada desde o tempo dos sítios, com uma curta diminuição entre o

declínio  dos  mesmos  e  o  surgimento  da  carcinicultura. Os  donos  dos  sítios  e  engenhos

dominavam a maior parte da terra usada para agricultura e moradia, assim como os meios de

produção, o que lhes fornecia o controle sobre a força de trabalho e lhes permitia apoderar-se

da maior parte dos proventos, mesmo após a abolição da escravidão. Os fornecedores de cana-

de-açúcar e os empregados nos engenhos trabalhavam por temporada, ficando entregues à sua

sorte  no  inverno.  Possuíam  poucos  recursos  para  pedir  uma  remuneração  justa  ou  para

defender-se dos abusos dos donos. O arrendamento da terra sob o sistema de meieiro garantia

aos donos um bom rendimento ao mesmo tempo de manter os trabalhadores sob controle. A

única alternativa para os moradores da comunidade era o manguezal, área de uso comum que

providenciava meios adicionais de subsistência.
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Essa  situação  mudou  quando,  nas  últimas  décadas  do  século  XX,  os  sítios

começaram  a  perder  a  competitividade  e  os  proprietários  começaram  a  abandoná-los,

deixando a comunidade cada vez mais autônoma. Sem a influência dos sítios e engenhos, os

moradores do Cumbe se especializaram na agricultura, na cata de caranguejo e na pesca no rio

e  no  mar,  com o trabalho em barcos  de  pesca  de  lagosta  como principal  alternativa.  Os

edifícios dos antigos sítios, deixados sem administração, foram invadidos pelas dunas móveis,

marcando  visualmente  o  fim  de  uma  época.  Durante  um  período,  a  comunidade  se  viu

relativamente livre de influências externas sobre o seu território.

Não demorou  muito  tempo,  no  entanto,  para  aparecer  novas  interferências  no

Cumbe, atraídas por novas evoluções econômicas. Nos anos 1980, a CAGECE construiu um

sistema de catação de água, que para os moradores significou a perda de acesso livre às fontes

de água doce e a transição gradual para um sistema em que a água era paga, em troca da

oportunidade de recebê-la encanada dentro das casas. Uma segunda onda de invasões seguiu a

partir de 1993, depois que a descoberta do procedimento para criar larvas de camarão em

laboratório tornou a carcinicultura uma atividade lucrativa. Carcinicultores se estabeleceram

no território da comunidade, comprando terrenos dos proprietários originais, expulsando os

posseiros, ou comprando-os dos posseiros a preços baixos, causando impactos sobre a área de

moradia  e  sobre  o  manguezal,  base  das  principais  atividades  produtivas  da  comunidade.

Pesquisas demonstrando o potencial eólico do litoral nordestino levaram uma terceira onda de

intrusões  ao Cumbe a partir  de 2003, essa vez concentrando-se sobre o campo de dunas.

Embora localizados fora das áreas de uso principal da comunidade, os parques de geração

eólica  tiveram um grande  impacto  durante  a  construção,  assim  como  seu  gerenciamento

continua controlando o acesso às dunas e à praia, usadas pela comunidade para produção e

lazer,  seja  com  menos  intensidade  do  que  no  período  inicial.  Nas  últimas  três  décadas,

portanto, o Cumbe sofreu profundas influências de projetos de fora, sobre as quais teve pouco

controle.

Tentativas  de  um grupo  de  moradores,  em colaboração  com a  universidade  e

movimentos sociais, de colocar o controle sobre o futuro do Cumbe na mão dos moradores,

levaram ao reconhecimento da comunidade como “remanescente” de quilombo em 2014. Esse

estatuto  confere  à  comunidade  direitos  de  proteção  territorial,  assim  como  tratamento

preferencial  em diversas  áreas  da  política  pública.  É  cedo para  avaliar  o  resultado dessa

evolução, porém não é difícil ver as oportunidades que abre, à condição que a comunidade,

dividida como está em relação à carcinicultura e à geração eólica, consiga chegar a uma visão

comum sobre o futuro do Cumbe.
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Embora a direção-geral da economia tenha trabalhado em detrimento da soberania

e das atividades tradicionais das comunidades, certas evoluções econômicas influenciaram na

vantagem  dessas  atividades,  abrindo  oportunidades  de  geração  de  renda. No  Batoque,  a

mesma atratividade  pelo  turismo  que  trouxe  ameaças  ao  seu  acesso  à  terra,  aumentou  a

demanda pelos produtos pesqueiros e agrícolas, quer diretamente da jangada ou do campo, em

mercados ou nas barracas de praia. A grande proporção de veranistas no fluxo turístico, no

entanto, limita as oportunidades de venda de refeições prontas nas barracas ou de pernoites

em pousadas, uma vez que os mesmos possuem casas próprias com equipamento de cozinha

no local.

O aumento do turismo de praia e o consequente aumento da demanda por peixes e

frutos  do  mar  e  do  manguezal,  também  tem  dado  impulso  a  algumas  das  atividades

tradicionais do Cumbe, ao mesmo tempo de estimular a entrada da carcinicultura. A catação

de caranguejo em primeiro lugar, e, em menor escala, de peixes e moluscos, se tornou muito

mais lucrativo, o que não só melhorou as oportunidades de geração de renda, como também

levou alguns moradores a se especializar na compra e venda desses produtos, facilitando à

comercialização.  A  mortalidade  no  manguezal,  causada  pelos  produtos  usados  na

carcinicultura, significou uma grande perda nesse respeito.

Ambas  as  comunidades,  então,  sentiram  as  influências  diretas  e  indiretas  de

mudanças econômicas originando fora das suas fronteiras. Essas mudanças, operando em uma

escala muito superior ao nível comunitário, se revelaram difíceis de controlar pelos moradores

das  comunidades.  Para  eles,  as  consequências  têm  sido  em  grande  parte  negativas,

impactando sobre suas moradias,  suas atividades de subsistência  e  seus espaços de lazer;

embora têm conseguido aproveitar algumas oportunidades. No Batoque, a intrusão sofrida no

seu  território  foi  sem  precedente  histórica,  enquanto  para  o  Cumbe  constituiu,  em

determinados  aspectos,  um  retorno  à  situação  prevalente.  Em  ambas  as  comunidades,

subgrupos com ajuda de fora conseguiram proteção do território sob um regime de posse

coletiva com base em características culturais.

Há mais nesse recurso à proteção legal do que um simples reconhecimento de

fatos culturais associados a certos direitos. Em primeiro lugar, esses grupos têm acessado a

política em resposta a impactos e ameaças externas, para usá-la como uma ferramenta na luta

pela  autodeterminação.  Nesse  sentido,  o  reconhecimento  externo  é  acompanhado  por  um

alinhamento interno a uma certa visão sobre a comunidade e seu futuro. Em segundo lugar, no

entanto, essas ações surgiram dentro de um campo de conflitos internos às comunidades. Os

impactos vindos de fora, em combinação com outras mudanças sociais e econômicas ao redor
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das  comunidades,  aceleraram  o  processo  de  mudança  cultural  dentro  delas.  Diversos

subgrupos mostram atitudes diferentes em relação às influências externas e discordam nas

suas  visões  sobre  a  comunidade  e  o  futuro  desejado.  Cultura  e  identidade,  portanto,  são

dinâmicas  e  contestadas  nessas  comunidades.  Nesse  contexto,  a  concessão  do  estatuto

especial  não  só  constitui  uma  opção  política  a  nível  nacional,  mas  também  ao  nível

comunitário.  É resultado de  uma decisão  que  esconde importantes  divergências  presentes

tanto antes quanto depois da sua tomada.

As  mudanças  culturais  em curso  nas  comunidades,  podem ser  observadas  em

alterações no pensamento sobre determinados aspectos da vida. Quanto à nossa discussão,

identificamos três importantes focos de tais mudanças conceituais: (1) ideias sobre o uso e a

propriedade de terra, (2) preferências em relação ao trabalho e (3) convenções sobre o valor

da  palavra.  Incidentemente,  esses  pontos  são  fortemente  interligados  com  algumas  das

interferências de fora, e têm posições centrais nos conflitos internos às comunidades.

Identidade,  como vimos,  não é  uma constante,  não é  uma propriedade natural

imutável, e sim é um fenômeno entrelaçado com a realidade cultural na qual é construído.

Quando o Batoque e o Cumbe passaram por drásticas mudanças socioeconômicas, portanto,

não é surpreendente que isso provocou dúvidas e desacordos nas comunidades – desacordos

que serviram e continuam servindo aos interesses dos que sabem manipulá-los. Por outro

lado,  as  dúvidas  e  as  ameaças  aos  modos  tradicionais  de  viver  também  têm  motivado

concertação e ações em comum entre membros das comunidades à procura de fazer sentido da

realidade em mudança e de encontrar maneiras de conviver com ela. Nessa luta a identidade

do grupo, da comunidade como um todo, adquire um valor simbólico maior e mais contestado

do que em “tempos de paz”. As respostas às perguntas “Quem somos?” e “Quem são?”, neste

contexto, são declarações políticas, tentativas de definir as regras do jogo; isso porque tanta a

visão reflexiva quanto a visão sobre as comunidades tradicionais – suas qualidades atribuídas

e a interpretação do seu passado – são determinantes das opções perceptíveis na negociação

dos seus direitos e seu futuro.
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