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"Dar voz, certamente não; trata-se antes de dar ouvidos a uma voz
que eles já têm, lutar para que se dê ouvidos a essa voz, e para
que se entenda o que essa voz quer dizer."
(do texto: Por uma Antropologia mais Real - a responsabilidade social do
etnólogo, de Eduardo Viveiros de Castro)
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SOBRE O NOSSO TRABALHO

1

Apresentamos aqui os resultados de um trabalho que
iniciou-se modesto em termos de expectativa e tornou,,......

-

se tão amplo quanto as descobertas que propiciou e os
resultados que colheu.

Quando começamos o trabalho, imaginamos que um

.-

.-.,,-.

período de quatro a seis meses de pesquisa de campo
em comunidades do Litoral e do Interior do Vale do
Ribeira seria suficiente. Sabemos, agora, que não se
viabilizam

propostas

de

desenvolvimento

auto-

sustentável junto a qualquer comunidade sem se

.-.-

conhecer a fundo e com muita densidade toda a trama

, •...

comunidades tradicionais. Portanto, nossa vivência de

,,-.

um pouco mais de um ano às voltas com a vida das

,-

,,-..

de teias de experiências vividas e pensadas que essas

sim

-

sustentam

as

próprias

vidas

das

pessoas do Vale do Ribeira, somada à literatura sobre
elas, foram suficientes para nos assegurar que não
basta um conjunto consistente e bem interligado de

dados e números, de indicadores e prognósticos sobre
a

região

para

que

sobre

este

conjunto

de

conhecimentos prévios sejam assentadas as bases
para um bom trabalho

dirigido que implicará na

transformação das condições de vida das pessoas,
famílias e comunidades locais. Sobretudo se esse
trabalho vier associado a uma proposta de relacionar
desenvolvimento, qualidade de vida, justiça social e
sustentabilidade ambiental.

Torna-se indispensável formular o conhecimento de
dentro para fora, compreendendo como a comunidade
estudada pensa a natureza, de como cria gramáticas
éticas de relacionamentos com o meio ambiente e de
como estabelecem estratégias patrimoniais de manejo,
as quais, convenhamos vem sendo secularmente autosustentadas. A partir daí nossos "objetos de pesquisa"
virão a ser, por conta própria, atores de projetos e
sujeitos de processos e, sem dúvida, os principais
destinatários de resultados.
A

equipe

pesquisa".

trabalhou
As

várias

unida

por esse "espírito

frentes

conseguiram

de

reunir

3
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material e produzir resultados para diferentes leituras .
Desde o início, já nas primeiras reuniões com a
Coordenação do Projeto, no Instituto Socioambiental,
ficou acertado que não deveríamos realizar um padrão
único de pesquisa e apresentar um modelo único de
relatório. Em primeiro lugar, era importante relacionar

, •.....

,.-

toda a bibliografia de diferentes áreas científicas e
técnicas, incluídas aí propostas de desenvolvimento a
respeito do Vale do Ribeira. Era também importante
atualizar dados a respeito dos "números do Vale", Há

,-

vários censos, de várias fontes e produzidos por várias
instituições, mas quase sempre dispersos e raramente
apresentados em conjunto. E, o que é mais importante,
apenas em alguns poucos estudos anteriores sobre o

,,,-.
, •.....

Ribeira houve uma preocupação de associar censos de
épocas

diferentes

focando

a

análise

sobre

as

mudanças (ou sobre o que não mudou), através de
uma criteriosa cronologia censitária. Fizemos isto até

.-

onde foi possível, pois tivemos acesso apenas aos
censos agropecuários realizados até 1985 pelo IBGE.

,-

Foi um trabalho árduo que poderá se tornar ainda mais

,.-..

interessante e útil se, a partir do próximo ano, puder ser

.-

1'"'.

atualizado com os dados de IBGE para 1995.

4

Finalmente, em lugar de uma pequena série de
monografias

antropológicas

sobre

...,

comunidades

tradicionais no Vale do Ribeira, pareceu-nos muito

...,

oportuno trazer de lá pelo menos a vivência pensada e
refletida de seus diferentes atores. Nessa perspectiva,
estivemos

várias

pequenas

comunidades

convivendo

com

vezes

em
do

pessoas

algumas
Litoral

e

e

grupos

cidades
do
de

e

Interior,
pessoas,

formulando perguntas, ouvindo suas respostas e, claro,
dando lugar a suas próprias perguntas. O resultado
deste trabalho coletivo, que consideramos também
provisório e passível de muito aprimoramento, foi um
volume de depoimentos cruzados, de diferentes olhares
desde o Vale e sobre o Vale do Ribeira.

A preocupação da equipe foi, então, a de relacionar um
máximo possível de informações e, em alguns casos,

-

..,i

de interpretar e de tornar visível a interpretação de
outros autores consultados, além

das de nossos

interlocutores

Isso explica o

no Vale do Ribeira.

exaustivo trabalho junto a censos estatísticos, o que via
de regra não é comum na prática de antropólogos. Os

--

5

números, dados e olhares passam a ser um acervo de
contribuições
Ribeira,
colocados

e

para uma compreensão
tornam-se

ao

lado

mais

da

do Vale do

pertinentes

extensa

quando

bibliografia

que

relacionamos, principalmente aquela que nos serviu de
base para aprofundar o conhecimento da realidade
socioambiental do Vale do Ribeira.

Este é um trabalho que resultou na certeza de ser
apenas o começo de um grande caminho a ser ainda
trilhado pela equipe que o viabilizou, e por todos que se
propuserem a juntar-se na busca de respostas para
tantos olhares indagadores.

Carlos Rodrigues Brandão
Crismere Gadelha Tsukioka
Maria Celina P. de Carvalho
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"A prática, que infelizmente já está iniciada por interesse na valiosa propriedade
do Estado, com tendência a desenvolver-se amplamente, consiste na destruição
do mato virgem, salteadamente, nos pontos de melhor terreno, para formação
de capoeiras, que constituem título à posse ou à preferência na posse como
pretensas benfeitorias. Muitos terrenos, assim despidos de belas árvores seculares, que poderiam ter valor brevemente, nunca chegaram a ser plantados."
Trecho de relatório da Secretaria de Agricultura, do ano de 1896.
Tomado de Pasquale Petrone, 1966:93
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Existem vários "vales" no Vale do Ribeira e esta afirmação não vale apenas desde um
ponto de vista rigorosamente geográfico. Ela vale também quando se considera a diversidade
de maneiras através das quais uma região complexa como o Vale sobre o qual tudo além
desta linha será escrito, pode ser percebida, pode ser descrita e pode ser intencionalmente
interpretada.
Olhares Cruzados é um breve estudo baseado em algumas entrevistas realizadas
junto a diferentes atores do Vale do Ribeira. Aqui estão, dos negros de lvaporanduva ao prefeito de Eldorado, diferentes categorias de pessoas unidas pelo fato de estarem vivendo agora no Vale do Ribeira, estarem presentemente trabalhando no Vale do Ribeira e estarem, de
uma maneira ou de outra, intensamente preocupadas com o presente e o futuro próximo de
seus entornas de vida e, no limite, de todo o Vale do Ribeira. Ao lado dos depoimentos escolhidos de nossas entrevistas, selecionamos um conjunto oportuno de outros testemunhos e de
interpretações de outros autores, a respeito do Vale.
Ainda que questões associadas à agricultura apareçam aqui com bastante freqüência,
não é este o assunto que nos interessa em primeiro plano. Este foco, predominante em praticamente todos os estudos lidos a respeito do Vale do Ribeira (fora aqueles que tratam particularmente com caiçaras e as suas atividades de pesca) aparecerá em nosso estudo sempre
subordinado a um olhar dirigido a visões e versões locais a respeito da questão ambiental.
Neste sentido, os trabalhos realizados por Lúcia da Costa Ferreira (1996) e por Ruben Caixeta
de Queiroz (1992) são os que mais se aproximam de nossa própria escolha.
Alguns estudos localizam o Vale do Ribeira em São Paulo, estabelecem as suas coordenadas e dimensões, e logo depois entram em considerações sobre a economia de sua produção agrícola, a única que interessa na maior parte dos casos, inclusive por ser a única visivelmente significativa no presente.
É preciso lembrar que quando se considera o Vale do Ribeira no seu todo, ele é bastante maior do que aparece cifrado em vários estudos. No mapa em anexo é possível visualizá-lo, ao enfocar o olhar sobre o Paraná, começando apenas pouco aquém de Curitiba (para

8
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quem o vê desde um ponto de vista paulista). De igual maneira, olhando em direção oposta,
ele termina (ou começa?) muito perto da Grande São Paulo. Em nosso estudo limitamo-nos a
um "Vale" restritamente metafórico. Nossos interlocutores habitam o ''Ribeira Paulista" e estão
concentrados no município de Eldorado, pelo lado do "Interior" e aos municípios de lguape,
Ilha Comprida e Cananéia, pelo lado do Litoral. Esperamos que as suas falas representem,
guardadas as diferenças e proporções, os olhares e pensamentos cruzados de atores culturais
de outras regiões do Vale do Ribeira, inclusive, e por que não? os do Paraná.
Mais possivelmente em São Paulo do que no Paraná existe um "Vale" no e do Litoral
e, outro, do e no Interior. Sabemos todos o quanto o rio Ribeira do lguape funcionou, até um
presente não muito remoto, como um elo de ligação que tomava essas duas regiões, próximas
e antitéticas, bastante interdependentes. Se de um lado a questão da titulação da propriedade
fundiária é tão "quente" no Litoral quanto no Interior, de outro lado, devemos saber também
que ela se divide com a atividade e com os problemas da pesca muito mais em lguape e em
todo o Litoral do que em Eldorado e todo o Interior. De outra parte, a delicada questão natural
das enchentes, associada à problemática questão política das barragens incide de maneiras
diferentes sobre o sono e as opiniões das pessoas de um lugar e do outro. Seria um exagero
indevido pensar que ela nos pareceu mais acesa e polêmica entre os interlocutores do Interior
do que entre os do Litoral?
Onde parecem ser dois os atores populares cujas vidas em boa medida traçam as culturas patrimoniais e estabelecem a possibilidade das economias do Vale do Ribeira, eles poderiam ser desdobrados em mais uma. Alguns estudos sugerem isto claramente. Há pessoas,
comunidades e populações caiçaras, ribeirinhas e capuavas (ver, entre outros, Renato Queiroz, 1983: 38). Não sabemos até que ponto esta classificação de atores populares produtivos
segundo o seu lugar de vida e trabalho (à beira-mar, à beira-rio ou no interior distante do mar e
dos grandes rios) tem alguma relevância aqui. Assim, em um momento preferimos dar voz a
lavradores negros de lvaporanduva, pelo que há de urgente em algumas dimensões de suas
idéias e lutas no presente.
Tanto em Eldorado quanto no Litoral, tivemos a preocupação de não selecionar interlocutores de acordo com a evidência de suas opções e participações políticas. Ao contrário, sobretudo no trato com agentes de poder local, ou de instituições da sociedade civil, procuramos
ouvir as pessoas pelo tipo de trabalho que realizam e pelo tipo de compromisso que pessoal e
profissionalmente elas mantém frente às questões cujos dados e versões nos pareceu importante conhecer.
Este sugere ser o procedimento correto e foi o que encontramos em outros trabalhos
consultados. As entrevistas, das quais selecionamos as múltiplas passagens espalhadas nos
capítulos do texto, foram vividas e obtidas em diferentes situações. Em alguns casos uma
pessoa de nossa equipe conversou, gravando, com um único interlocutor. Em outras vezes,
dois ou mesmo três de nós, juntos, entrevistamos uma ou mais pessoas "do lugar''. Houve
ocasiões, como aconteceu em lvaporanduva, em que a entrevista foi realizada dentro de uma
reunião especialmente convocada para tanto. Como esquecer a longa conversa a muitas vozes, dentro da antiga capela do bairro? Finalmente, houve casos em que gravamos dentro de
uma reunião da qual participávamos. Para facilitar a leitura destes Olhares Cruzados, apresentamos em anexo a lista dos nomes de todos aqueles que, na forma de entrevistas ou palestras proferidas em encontros ou afins, estão presentes neste volume.
Olhares Cruzados pretende ser nada mais do que um apanhado oportuno e sistemático daquilo que pessoas envolvidas com o presente e o futuro do Vale do Ribeira têm a dizer
sobre ele. Se os nossos interlocutores no Litoral e no Interior do "Vale" falam a seu respeito
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desde posições e ângulos diferentes do olhar, assim também queremos acreditar que nossos
leitores lerão este documento de trabalho e de reflexão desde pontos de vista igualmente diversos e, sob alguns aspectos, antagônicos mesmo. Não o elaboramos para ser lido e discutido no âmbito da Academia, embora seja ela hoje um lugar importante na vida de todo o pessoal de nossa equipe. Que estes escritos em que a nossa parte de competência apenas alinhava e, aqui e ali, busca sínteses e aproxima os "olhares do Vale" aos de investigadores que
nos antecederam nele, possam ser lidos com igual proveito e deleite pelas pessoas dos povoados do Vale, pelos agentes locais de trabalho social e por outras pessoas participantes de
ações teóricas e práticas em nome da questão ambiental.
Em vários momentos aproximamos passagens de depoimentos de entrevistas a trechos
de textos lidos durante a nossa pesquisa. Em alguns casos trouxemos para este trabalho entrevistas de outros documentos, escritos por outros autores. Mas na maior parte dos casos,
optamos por trazer aqui alguma passagem teórica e/ou empírica em que algo escrito, algumas
vezes há vários anos, tem ainda bastante a ver com os nossos temas e preocupações.
Com facilidade o leitor verá que os documentos de pesquisas anteriores, de produção
acadêmica ou não, selecionados e lidos por nós, podem ser reunidos em dois grupos. O primeiro, bastante mais numeroso, envolve os textos cujo foco tem a ver mais com questões ligadas à agricultura. O segundo reúne documentos mais atuais e é neles que a questão do
Meio Ambiente aparece como assunto central. Ela é também um assunto central aqui.
A versão final destes escritos foi elaborada pela seguinte equipe: Carlos Rodrigues
Brandão, Crismere Gadelha Tsukioka (Kika) e Maria Cetina Pereira de Carvalho.
Que não se espere de nosso texto coletivo mais do que ele desejou ser, desde os momentos iniciais de nossa pesquisa de campo. Em quase nada ele se parece com algo como
um informe final de uma longa pesquisa de campo, tal como acontece com a quase totalidade
dos estudos sobre o Vale do Ribeira que nós próprios estivemos lendo e citando durante todo
este tempo. Kika e Celina já têm um tempo anterior bastante razoável de pesquisa no Litoral
do Vale do Ribeira. O mesmo acontece com Renata, cujas pesquisas antecedentes estão
concentradas em áreas mais interioranas do Vale. No entanto, para os efeitos da presente
pesquisa e nos seus termos, o nosso trabalho de campo teve quase o perfil de um "levantamento prévio". Convivemos com muitas pessoas em Eldorado, por exemplo, para tão poucos e
fecundos dias de presença da equipe lá. Conversamos sobre as questões centrais deste estudo com pessoas que vão de autoridades locais a produtores patrimoniais, como as pessoas de
lvaporanduva. No Litoral do Vale estivemos, de igual maneira, realizando várias entrevistas
individuais. Mas Kika e Celina tiveram ali a oportunidade de participarem de alguns encontros
e seminários de estudos cuja importância foi sempre muito grande.
Não houve em momento algum agora - tal como aconteceu nas pesquisas pessoais de
Celina, Kika e Renata - um trabalho denso de observação participante. Afora nosso trabalho
de levantamentos bibliográficos e censitários, nosso objetivo de participação neste estudo socioambiental com que o ISA finalmente "chega ao Vale do Ribeira", é o de trazer aos leitores
de nosso Olhares Cruzados justamente o que o título quer sugerir. Versões pessoais, idéias
próprias e contrapontos de olhares no que respeita a questão socioarnbiental no Vale do Ribeira, e mais tudo o que faz parte de sua vizinhança. Nossos próprios comentários às muitas
falas individuais e coletivas distribuídas ao longo deste relatório são um complemento ao que
nos parece o mais importante aqui: o olhar e a fala de quem convive quotidianamente com o
Vale do Ribeira, sua vida, suas transformações (lentas demais segundo muitos, rápidas demais, segundo outros) e o seu destino. Pensamos que os nossos interlocutores haverão de ser
os nossos primeiros leitores. Que ao nos ler, eles próprios nos revejam e corrijam.

-'"'--------------------------------
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Embora em pesquisas coletivas deste tipo haja sempre uma diferença oficial entre o
"coordenador" e os outros "participantes" dos trabalhos e escritos, este não foi o caso aqui.
Desde os momentos de pensar e criar um projeto de pesquisa, até os últimos momentos da
redação do texto final (e isto vale para os outros relatórios da presente pesquisa, no que toca
a nossa responsabilidade profissional) estivemos sempre agindo como uma equipe autônoma
de companheiros - mais justo seria dizer, companheiras ~- de trabalhos. Cada um de nós, a
seu modo, todos assumimos tarefas do mesmo teor. Neste Olhares Cruzados a parte mais
difícil e essencial da pesquisa de campo ficou por conta de Celina e Kika . A elas também
deve ser creditado todo o trabalho intermediário de tratamento de dados, da revisão criteriosa
de muitas fitas transcritas, até a criação de um "arquivo manual" com passagens de entrevistas. Finalmente, a elas e também à Renata deve ser atribuído o trabalho de pesquisa bibliográfica específica para a elaboração de Olhares Cruzados.
Quanto à distribuição da tarefa de redigir os capítulos do presente relatório, ela se deu
da seguinte maneira. Carlos redigiu Chegando no Vale; Os "Vales" do Vale; Ouro, Arroz, Palmito, Mandioca, Banana e Chá; As Águas Rebeldes: Enchentes e Barragens; O Cerco do
Verde: a questão ambiental. Juntos, Carlos e Kika elaboraram A Vida e o Trabalho: Extrativismo Vegetal & Animal (Pesca) e Agricultura, ficando o Extrativismo Vegetal & Animal par
conta de Kika, e a Agricultura por conta de Carlos. Celina escreveu Os Futuros do Vale. Finalmente, cada um de nós respondeu pela síntese de seus escritos, que constitui o capítulo final:
De Olho Aberto: Uma Síntese de Versões sobre o Vale. A relação da bibliografia consultada e
a forma final dada a este texto ficou ainda por conta de Kika e Celina.
·
Diversos de nossos interlocutores, numa mesma fala, estiveram tratando de mais de
um, ou mesmo vários dos temas considerados neste trabalho. Por isso advertimos nossos leitores que algumas vezes, sempre oportunamente, estivemos citando uma mesma fala mais de
uma vez, em capítulos diferentes.
De minha parte, devo dizer de público que o trabalho de elaboração dos capítulos que
ficaram a meu cargo (Carlos) foi extraordinariamente facilitado pela elaboração antecedente
dos dados realizada por Kika e Celina. A experiência anterior delas no Vale do Ribeira foi, para
mim, tão importante quanto todas as leituras de documentos monográficos que realizei. Mas é
às pessoas com que estivemos, entre entrevistas e reuniões no Vale que deve ser creditado o
que existe aqui de mais proveitoso e, seguramente, mais correto, já que eles expressaram a
nós os seus sentimentos e as suas idéias, enquanto nós não fizemos mais do que dispor este
precioso acervo de vivências pensadas e de acrescentar a isto algumas sínteses e alguns comentários. Esta foi uma ocasião em que as leituras de documentos monográficos anteriores foi
de grande valia. Dentre todos os autores lidos queremos agradecer de uma maneira especial
à Lúcia da Costa Ferreira. Tanto em seus textos de pesquisa, quanto em sua participação no
documento a que carinhosamente tratamos como "o diagnóstico", a sua ajuda, quase uma
presença viva na equipe, foi de um inestimável valor. Algumas conversas com ela nos ajudaram muito, tanto aqui como nos outros documentos produzidos.
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CAPÍTULO 1
OS "VALES" DO VALE
,-.

,--

Em praticamente todos os estudos que consultamos, o Vale do Ribeira aparece como
um vale em São Paulo. Ele começa em uma fronteira interiorana com o Paraná e termina em
uma outra, insular, com o mesmo Estado. Não é que não se reconheça que "naturalmente" o
Vale do Ribeira envolve os dois estados vizinhos. Acontece que um olhar político submete o
natural e o "Vale" de que se fala envolve terras, municípios, economias, populações e problemas paulistas.
Assim, em uma primeira nota de rodapé de seu trabalho sobre os camponeses negros
do lvaporanduva, Renato Queiroz lembra o seguinte:
São muitos os municípios situados na região percorrida pelo rio Ribeira. Há Autores
que se referem àqueles da Faixa Litorânea, aos da Baixada e aos do Alto Ribeira.
Neste trabalho, porém, emprego a classificação da Fundação IBGE, que reúne sob a
denominação Micro-região homogênea "Baixada do Ribeira" os municípios de Cananéia, Eldorado, lguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatú, Paríquera-Açu, Registro e
Sete Barras. (1983:35).

Uma questão que sempre intriga os investigadores do Vale do Ribeira, em especial os
cientistas sociais, é não tanto a sua localização geográfica, mas a sua divisão administrativa.
Ou seja, a divisão política das áreas naturais. Vejamos como apresentam o Vale do Ribeira
Maria Isaura Pereira de Queiroz e a equipe de alunos da USP encarregados da pesquisa de
campo de que resultou, em 1967, um estudo múltiplo de não pequena importância: Vale do
Ribeira - pesquisas sociológicas.
A região do Vale do Ribeira se encontra claramente partilhada em duas z.onas fisioqráflcas diversas: uma zona litorânea, compreendendo várias cidades antigas, como
ltanhaém, lguape, Cananéia; uma zona montanhosa, formada pela Serra de Paranapíacaba e seus espigões, que se estendem para o Sul. Os municípios integrados na
primeira são os seguintes: Mongaguá, ltanhaém, Pedro de Toledo, ltarlrl, Juquiá, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Registro, Eldorado Paulista. Na segunda zona, localizamse Apiaí, Ribeira, Tapiraí, lporanga, Ribeirão Branco, Barra do Turvo, Sete Barras e
Juquitiba. Estas duas zonas foram denominadas por Juarez R. Brandão Lopes de
"Zona Litorânea Sul", e "Zona da Serra de Paranapiacaba"
(Queiroz et alii, 1967:15)

Um pouco adiante, ao tentarem estabelecer tipos de regiões no Vale do Ribeira, os
pesquisadores da equipe de Maria Isaura propõem o seguinte:

., •..•.
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1. uma primeira zona inteiramente isolada, definida em tomo de Ribeira e Apiaí, cujo
elemento de integração com o exterior eram as antigas estradas que demandavam o
Paraná;
2. uma segunda zona que teve como eixo o ramal ferroviário de Juquiá, e que é
constituída por ltariri, Pedro de Toledo, Miracatu, Mongaguá, ltanhaém, Peruibe;
3. uma terceira zona, claramente influenciada pela BR-116, desenvolve-se em tomo
de Registro, Jacupiranga e Eldorado Paulista.
(Queiroz et alii, 1967:18)

-

Um documento da SUDELPA, datado de 1985, finalmente reconhece terras do Vale do
Ribeira fora de São Paulo. "O Vale do Ribeira abrange uma área total de 24.980 km2, 61 % da
qual encontra-se em território do Estado de São Paulo" (1985:5).
Mesmo em estudos bastante mais recentes, quando a questão ambiental veio a se somar -- inclusive no lento círculo do mundo acadêmico -- a pesquisas e discussões à volta da
questão da terra e da produção agropastoril, por exemplo, um olhar geopolítico estreita ainda o
Vale do Ribeira que se leva em conta aos limites de São Paulo. Assim, em sua dissertação de
mestrado apresentada ao Departamento de História da USP, Maria Cecília Martinez sugere o
seguinte:

-·

O Vale da Ribeira do lguape localiza-se a sudoeste do Estado de São Paulo, fazendo
fronteira com o Paraná. É constituído pelos municípios de: lguape, Cananéia, ltariri,
Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Registro, Sete Barras, Ribeira, Juquitiba, Pariquera-Açu, Jacupiranga, lporanga, Barra do Turvo, Apiaí, Eldorado Paulista (antiga Xlrírica), Tapiraí e ltapecirica da Serra, totalizando uma área de 1.863.400 ha.
(1995:15)

·-i

Ao lado do notável Pasquale Petrone, José Roberto Zan é um dos únicos investigadores que acentua o olhar sobre a natureza, ao dizer ao leitor, no começo de seu estudo sobre
conflitos de terra no Vale do Ribeira, onde ele se localiza:

--

A região do Ribeira é integrante do conjunto de terras baixas que acompanha o litoral
paulista, tendo à sua retaguarda as serras do Mar e de Paranapiacaba. Do Estado do
Rio de Janeiro até Santos estende-se o litoral norte, bastante sinuoso, como a serra
descendo freqüentemente até à costa, interrompendo praias e estreitas planícies. O
litoral sul, de Santos até a divisa com o Estado do Paraná, é bastante regular e a serra recua para o interior, abrindo uma vasta área de terras baixas por ande correm os
rios da bacia do Ribeira de lguape.
(1986:16 e 17)

Recuemos 20 anos. Ao caracterizar agora especificamente a Baixada do Ribeira, em
seu "estudo de geografia humana" datado de 1966, Pasquale Petrone lembra que quase
todo o Estado de São Paulo existe sobre planaltos, pois eles abrangem cerca de 93% de suas
terras. Sua descrição morfológica da região diz isto:
... a Baixada do Ribeira é uma grande extensão de terras baixas, quase 6.880 km2 de
superfície abaixo de 100 m., abertas para o oceano e emolduradas pela Serra de Paranapiacaba e seus contrafortes. Aprofundando-se aproximadamente 80 km para o
interior e, com uma largura que é quase equivalente, constitui uma área geologicamente complexa, dentro da qual encontramos desde as formações cristalinas mais
antigas, até grandes extensões de sedimentos muito recentes. Entretanto, o fato mais
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importante é que a maioria da superfície da Baixada é formada por áreas sedimentares, antigas e recentes, de origem marítima, terrígena ou de ambas as origens.

(1966:26)
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Os "vales" do Vale do Ribeira são vividos, falados e escritos de várias maneiras. Ao
conviver com pescadores caiçaras do Litoral, ou com ribeirinhos e capuavas do "Interior", se
está diante do ator social para quem o "vale" é mais um cenário vivencial e metaforicamente
local. Ele é a casa e a roça; a comunidade do bairro rural, os locais de pesca e, quando possível, de caça. É o entorno de natureza onde o trabalho agropastoril e/ou pesqueiro se confunde -- de uns tempos para cá - com o desejo e o perigo da transgressão. Ele configura a rede
extremamente conhecida dos caminhos por onde se vai, quase sempre a pé, ou das estradas,
cada vez menos "nossas", cada vez mais "dos outros", por onde se viaja de carona ou de ônibus. Ele estende-se ao município a que se liga o "bairro" administrativamente ou não. Ele é a
teia que entretece lugares da natureza e locais da vida cotidiana, onde convivem vizinhos,
amigos e parentes, de um mesmo tecido de bairros e outros pequenos espaços sociais da vida
que as pessoas do trabalho com a terra e/ou com o mar reconhecem como seus: seu mundo,
seu "vale", sua região no minada e vivida do Vale do Ribeira. É preciso que um destes caiçaras, ribeirinhos ou capuavas venha a ser um militante de causas de classe ou bairro, ou venha
a se associar a alguma agência externa que estenda o seu olhar e o seu imaginário para
muito além dos cenários patrimoniais da vida cotidiana, para que o próprio sentido da percepção, da imaginação e do desejo de ação do e em nome do "vale", venha a se estender também.
Algumas destas pessoas, especialmente as de Eldorado e do Litoral, estarão dando os
seus depoimentos algumas páginas adiante. Entre eles, assim como entre os agentes externos-presentes de âmbito municipal e, no limite, regional (agrônomos, agentes ambientais,
técnicos de secretarias de prefeituras, militantes ambientalistas, agentes de pastoral da Igreja
Católica e outros semelhantes, políticos de reconhecida ou duvidosa credibilidade, etc), o cenário pensado e vivido do vale estende-se até pelo menos ao âmbito natural e político do lugar
onde se está e desde onde se fala. São estas as pessoas a quem um alargamento geopolítico
do olhar sobre o "Vale" corresponde a uma transposição de um Vale do Ribeira (como lugar
ou região próxima onde se vive e trabalha) para uma região ampliada a uma questão ou um
feixe de questões interligadas, que se vivência com uma motivação mais crítica e sobre a qual
se pretende associar o trabalho produtivo ao político. Ao surgirem aqui, depondo nas páginas
seguintes, essas serão as pessoas para quem os problemas locais ampliam-se ao campo das
questões regionais onde uma porção delimitada do Vale do Ribeira, ou todo ele, pelo menos
no seu circuito paulista, torna-se o lugar de referência.
No entanto, mesmo entre as pessoas mais representativas deste "olhar ampliado" sobre o Vale do Ribeira, os seus limites vão ainda das redondezas da Cidade de São Paulo até a
fronteira do Estado de São Paulo com o Paraná. Raros serão, veremos, aqueles em quem
uma vocação muito marcadamente ambientalista submete à evidência do todo natural do "Ribeira" um olhar e uma preocupação mais politicamente regionais. Como não confessar ao leitor atento que este desvio antigo e persistente também nos afetou. Pois pretendendo pensar
o Vale do Ribeira na integridade de seu todo e a partir da totalidade de suas questões ambientais, é desde São Paulo e entre paulistas que falamos e escrevemos?
Ao falar aqui tantas vezes de uma dimensão ambiental, nova, intensa, muito marcada
entre afetos e ódios, é preciso lembrar que tanto entre as "pessoas do lugar'' quanto entre os
autores "sobre o lugar", esta "questão" e sua gramática são muito recentes. Assim sendo,
apenas de alguns poucos anos para cá, ao lado das divisões costumeiras dos "vales" do
14
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"Vale" surge uma outra. Ou surgem outras. Portanto, ao lado de diferenciações como: O "Vale
do Ribeira paulista" e o "do Paraná", o Litoral versus o Interior, estamos diante de um Vale do
Ribeira da vida e do trabalho versus um Vale do Ribeira entregue ao meio ambiente ou, "do
IBAMA", como alguns preferirão acentuar ... ou sentenciar.
Acontece com os nossos interlocutores o mesmo que vimos acontecer com o que se
poderia chamar uma espécie de tônica dos últimos estudos sobre o Vale do Ribeira. Depois
das ''geografias", em que se destaca muito o notável trabalho de Pasquale Petrone; depois
dos estudos sobre produção e produtividade agrícola (em menor escala também a pesca),
com um certo foco sobre a questão do planejamento e do desenvolvimento regional, parece
haver uma tendência acadêmica em priorizar a questão fundiária: a peculiar indefinição da
titularidade da propriedade rural no Vale do Ribeira, os processos perversos de expropriação,
via grilagem e semelhantes e, finalmente, os conflitos fundiários e as estratégias e lutas de
resistência pelos direitos de posse e uso entre caiçaras, ribeirinhos e capuavas.
Lembremos, entre os trabalhos recentes: Terras de Negros no Vale do Ribeira - territorialidade e resistência, de Lourdes de Fátima Bezerra Carril (mestrado em História, USP),
Conflito de Terra no Vale do Ribeira - estudo sobre pequenos posseiros em luta pela terra no município de Sete Barras, de José Roberto Zan (mestrado em sociologia, USP), A
Ação Governamental e a Resistência Camponesa no Vale do Ribeira • 1968/1986, de Maria
Cecilia Martinez (mestrado em História, USP), Conflitos Fundiários na Baixada do Ribeira a posse como direito e estratégia de apropriação, de Renata Medeiros Paoliello (mestrado
em antropologia social, UNICAMP. A mesma antropóloga prepara na USP tese de doutorado a
respeito de tema semelhante, como um desdobramento de suas primeiras pesquisas e idéias).
Em todos eles, a questão do produto da terra dá lugar à própria terra como um problema. Todos eles substituem, com graus bastante variados de intensidade, a análise econômica centrada sobre a agricultura por uma crítica política da questão agrária. Todos eles abrem, acreditamos, o caminho para uma safra seqüente de estudos e de planos de atuação no Vale do
Ribeira.
Há em todos eles uma passagem da terra ao território e do problema agrário ao francamente ambiental. A própria análise de direitos sociais, de movimentos sociais, de lutas sociais, desloca-se de um campo para o outro. Mas, veremos, se os interlocutores da vida real no
Vale, dos estudos realizados a partir de suas vivências e depoimentos, são ao mesmo tempo
os mesmos e outros. a maneira como eles se articulam e se enfrentam trará à cena novos cenários e novos dramas. Eles nos esperam, leitor amigo. Lembremos aqui escritos como A Floresta Intransitiva - conflitos e negociações na Mata Atlântica, de Lúcia da Costa Ferreira
(tese de doutorado em ciências sociais, UNICAMP), Atores e Reatores na Juréia - idéias e
práticas do ecologismo, de Ruben Caixeta de Queiroz (dissertação de mestrado em antropologia social, UNICAMP), além do recente relatório de pesquisa participante: Em Busca da
Sustentabilidade para o Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP (SEMA, Coordenadoria de Planejamento Ambiental, UNICAMP e NEPAN).
A partir do próximo capítulo e mais ainda, a partir do que o segue, quando entram no
direito a voz e voto os interlocutores de nossas pesquisas, estaremos nos confrontando com
uma série de olhares. Eles são ora convergentes, ora próximos, ora distanciados e ora antagônicos, na maneira como consideram os principais problemas da atualidade e do futuro do
Vale do Ribeira: os destinos da agricultura, da pesca e de outras atividades produtivas; as enchentes e a ameaça (ou na solução) das barragens; os direitos à terra; o cerco e a vizinhança
das áreas destinadas à proteção ambiental; o turismo e outras estratégias de desenvolvimento
no Vale.
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CAPÍTULO 2
OURO, ARROZ, PALMITO, MANDIOCA, BANANA E CHÁ

...

Deixemos por um momento que a seqüência de nossos autores de referência conte a
história do Vale do Ribeira. Convoquemos adiante as pessoas de lá a que venham fazer de
público a história do presente .

-.
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ouro, os começos
O litoral da Baixada do Ribeira foi visitado por exploradores e colonizadores, já no
início do século XVI. Em agosto de 1531, por aí passou Martim Afonso de Souza que
organizou uma expedição de 80 homens com a finalidade de explorar o interior em
busca de ouro e prata.
Essa porção do litoral paulista, com suas barras, ilhas e canais, mostrou-se favorável
à navegação, atraindo inúmeras pessoas que chegaram do velho continente, com
objetivos os mais diversos. Por isso, ainda durante o século XVI, aí surgiram dois núcleos embrionários de povoamento que acabaram dando origem às cidades de lguape e Cananéia.
Inicialmente, a população estabelecida nessas localidades dedicava-se à lavoura de
subsistência e alguma atividade pesqueira. A distância razoável que separava a zona
litorânea do planalto deve ter contribuído para a situação de isolamento em que tais
núcleos permaneceram em relação ao interior da capitania.
A presença da foz do Ribeira, não muito distante de lguape, acabou atraindo povoadores que começaram a avançar pelo interior da Baixada. Na primeira metade do século XVII, foram encontradas minas de ouro em terra firme, o que intensificou as incursões de exploradores para o interior, sempre seguindo os cursos do Ribeira de
lguape e de seus afluentes.
O desenvolvimento da mineração contribuiu para a intensificação da ocupação regional, levando, ainda nesse século, à fundação de Xiririca (atual Eldorado), primeiro núcleo de povoamento do interior .
Apesar da mineração ter contribuído para o desenvolvimento de alguma atividade
comercial, especialmente nos núcleos litorâneos, não foi suficiente para alterar o caráter disperso do povoamento. Primeiro porque a exploração do ouro deve ter atraído
boa parte da população de lguape para o interior e, além disso, muitos dos que ficaram na zona litorânea permaneceram ligados à agricultura de subsistência, preferindo
morar junto de suas lavouras a se estabelecerem nos ªnúcleos urbanos".
(Zan, 1986:20 e 21)
Enquanto lguape e Cananéia tiveram sua origem ligada à descoberta marítima, Registro, Eldorado Paulista, Juquiá, Jacupiranga e Sete Barras são geneticamente relacionadas com o aproveitamento das vias fluviais, no processo de penetração para o
interior. Registro e Eldorado, ambas na margem direita do Ribeira, são as mais anti-
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gas, datando de meados do século XVIII. Eldorado e Jacupiranga surgiram em função
da exploração do ouro, no local de antigas aldeias indígenas.
(Queiroz et allii, 1967:25)
lguape conheceu períodos de prosperidade e de decadência econômica. Este fato
pode ser explicado pela grande articulação existente entre lguape e os núcleos surgidos no Ribeira acima. A economia aurífera, à medida em que se tornava o eixo da
produção no Vale do Ribeira, dava a lguape uma posição muito importante, devido à
presença do Porto lguape, por onde, inicialmente, escoava o ouro e entravam escravos para a região.
O ouro de lavagem foi a primeira atividade rentável e atrativa de lguape. Próxima a
Barra do Ribeira, lguape tomou-se um centro de concentração de mineradores edistribuição de riquezas.
( ... )
O município de Registro era, então, vinculado a lguape, e ali o ouro era fiscalizado e
pesado, sendo transportado pelo rio Ribeira e seus afluentes. Além do mais, lá era
pago o dízimo à Coroa.
( ... )
Atraídos pela notícia do ouro Ribeira acima, moradores de lguape partiram para aregião à procura de riquezas abundantes. Na verdade, era nesses locais onde se encontravam as maiores minas de ouro, cuja exploração, segundo Almeida, "durou cerca de dois séculos."
(Carril, 1995:60 e 61).

jdo ouro ao arroz: decadência

e nova pequena prosperidade

No fim do século XVI, a produção de ouro no arraial já era pequena. A população resolveu, então, mudar-se para um lugar em que o lporanga deságua no Ribeira.
A corrida do ouro no Vale do Ribeira, em função da descoberta das Minas Gerais, no
século XVII, começou a declinar. Muitos proprietários de minas se deslocaram para
esta região, levando escravos e riquezas auríferas obtidas durante o longo período
em que duraram essas explorações no Vale. Tanto o ouro de cascalho quanto o de
aluvião, como as jazidas encontradas em minérios descobertas no "Morro do Ouro",
na região de Apiai, foram explorações nessa fase aurífera.
Porém a atividade de mineração perdurou até as primeiras décadas do século XIX,
pela exaustão dos depósitos de ouro de aluvião conhecidos da população. Os documentos sobre esse período demonstram que no decorrer dos séculos XVIII e XIX,
essa atividade ainda era muito praticada e constava ainda como fator econômico da
região, embora em nível aquém das atividades agrícolas.
(Carril, 1995:64)
De qualquer modo, a mineração contribuiu para a valorização econômica da região;
para a expansão do povoamento em direção do interior, determinando o surgimento
de novos núcleos como Apiaí e Registro; e criou condições para os primeiros contatos
entre a Baixada e o Planalto. Através de Apiaí foi ainda possível o estabelecimento
de ligações entre lguape e o caminho por onde passavam os produtos do Rio Grande
do Sul em direção a São Paulo.
No último quartel do século XVII a atividade mineradora entrou em decadência, ao
mesmo tempo em que se registrou a expansão da agricultura. As possibilidades de
escoamento dos produtos através de lguape e Cananéia e a abertura de mercados
principalmente em Santos e Rio de Janeiro, estimularam o desenvolvimento da lavoura comercial na região, despontando como principais produtos o arroz, a mandioca e a cana.
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Do final do século XVIII até meados do século XIX, a agricultura comercial, especialmente de arroz, apresentou uma expansão significativa, tendo como base a mão-deobra escrava e voltada para mercados europeus e latino-americanos. A importância
que o "arroz de lguape" assumiu no contexto econômico da Província pode ser avaliada pelo crescimento da participação relativa da população da Baixada na população
provincial (de 3,0% em 1772 para 3,9% em 1828) ... Além disso, dos 119 engenhos
hidráulicos de beneficiamento de arroz existentes em São Paulo, 100 estavam na região do Ribeira.
(Zan, 1986:2 e 23)

!mandioca, palmito, banana e chá
A exploração agrícola constitui atividade econômica muito antiga no Vale. No século
XVIII, a região liderava a produção de arroz do país e o canal do Valo Grande - obra
de engenharia de importância considerável, nas condições de desenvolvimento da
engenharia da época - foi construído, precisamente para facilitar o escoamento da
safra arrozeira.
O colapso da produção de arroz, ocorrido no começo do século XX fez a região regredir ao estágio de agricultura de mera subsistência, situação que se prolongou por
muitos anos e que conduziu à acentuada decadência da economia regional.
No começo do século XX implantaram-se as culturas da banana e do chá, dando início a um lento processo de recuperação da agricultura regional. Atualmente o Vale do
Ribeira é a região que lidera a produção destes dois itens no Estado de São Paulo.
(SUDELPA, 1985:7)

, •....

Na segunda metade do século, a rizicultura escravista entrou num processo de crise,
determinado pelas oscilações do mercado e pelas dificuldades de reposição dos fatores de produção. Na realidade, tais dificuldades foram determinadas fundamentalmente pela expansão da cafeicultura ao longo do Planalto. Com a abolição do Tráfico
em 1850, houve um significativo encarecimento da mão-de-obra escrava, devido ao
contrabando de "peças" e ao aumento da procura de braços pelos cafeicultores. Ao
mesmo tempo, a lavoura cafeeira abriu mercados para o arroz de outras regiões do
país, especialmente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além de estimular a entrada do produto norte-americano. Deve-se ressaltar que a Baixada permaneceu à margem da rede ferroviária implantada na província, que atingiu basicamente as regiões
cafeeiras, bem como da imigração estrangeira que voltou-se principalmente para o
abastecimento da cafeicultura com a mão-de-obra assalariada.
( ... )
A sobrevivência da rizicultura comercial na Baixada do Ribeira, do final do século XIX
até a década de 20 do século atuat, esteve ligada ao aumento da demanda de gêneros alimentícios (bens de salário) principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Com
isso, apesar da concorrência do arroz de outras regiões, a produção do Vale conseguiu garantir para si uma fatia do mercado, embora de forma bastante instável.
( ... )
Assim, a presença da agricultura comercial de alimentos no Vale não resultou em
acumulação substancial de capitais que pudesse desdobrar-se num desenvolvimento
regional. Ao contrário, a Baixada permaneceu numa situação de relativa pobreza em
comparação com outras áreas do Estado. As grandes oscilações do mercado, a concorrência da produção de outras regiões e a precariedade do sistema de transportes,
acabaram por inviabilizar a lavoura comercial do arroz na região, a partir das primeiras décadas do século XX. O Vale mergulhou então num período de estagnação econômica, constituindo-se no chamado "sertão do Litoral".
( ... )
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A existência de extensas áreas de terras devolutas, já no século XIX começou a atrair
o interesse de indivíduos que passaram a ocupar imensas posses com fins especulativos.
( ...)
Com a decadência da agricultura comercial, o Vale mergulhou num período de estagnação econômica que se estendeu pelas décadas de 1 O, 20 e 30 do século atual.
( ... )
o não empenho dos poderes públicos, no sentido de reaparelhar o sistema de transportes da Baixada, acabou por inviabilizar a agricultura comercial. Conseqüentemente, a maior parte da população refluiu para a economia de subsistência. Nos termos
de Geraldo Müller, a "caiptrízação" da vida regional passou a predominar. Os habitantes do Vale, tanto nativos como imigrantes, marginalizando-se, passando a viver
nas fímbrias mercantis do grande tecido econômico-social nucleado no capital-café.
Criaram uma sociabilidade de sobreviventes que respirou através de um sistema de
trocas que mais se parecia ao escarnbo. A esta pobreza organizada, produto residual
da cafeicultura. designamos vida caipira.
( ... )
Em síntese, a expansão da bananicultura e da teicultura marca uma nova fase na organização da estrutura agrária regional, em que a produção passa a ter como base
os sítios, as fazendas e as empresas. Ao mesmo tempo, essa nova estrutura apoia-se
em meios de transportes mais eficientes e em novos sistemas de intermediação comercial e financeira que vão se redefinindo no bojo da incorporação.
(Zan, 1986:25-29 e 38: a parte grifada é citação de Müller,1980:35)

Nos últimos trinta anos, justamente nos intervalos entre os estudos pioneiros das ciências sociais no Vale do Ribeira e o momento presente, algumas mudanças importantes e conhecidas de todos ocorreram. Já, desde antes, a agricultura comercial da banana e do chá
substituem, mas não inteiramente, a pequena agricultura de excedentes camponeses (um
nome mais apropriado, convenhamos, do que a "agricultura de subsistência"). Se a prática,
mais generalizada no caso da banana, mais restrita ao entorno de Registro, no caso do chá,
"incorpora" a economia do Vale, na expressão de Geraldo Müller, às de São Paulo e do País,
devemos reconhecer que ela não foi suficiente para gerar em toda a região um efetivo desenvolvimento capaz de traduzir-se em mudanças significativas na qualidade de vida, sobretudo
no que toca às comunidades e aos grupos domésticos rurais.
Um sistema viário ainda deficiente, se comparado com o de outras regiões do Estado,
mas sem dúvida alguma, bastante melhor do que a precária rede de caminhos de terra anteriores aos anos 60, pôde afinal desviar do rio para o asfalto o transporte do Vale do Ribeira. O
tempo e a qualidade de viagem entre o Litoral do Vale, o seu Interior e a Grande São Paulo
sofreram variações favoráveis muito grandes.
A duplicação da BR 116 é esperada agora como um outro passo decisivo na direção de
uma integração do Vale a velhos e novos cenários de vida e mercados de bens e serviços.
Mais livre do que antes de barcos e vapores, o rio Ribeira do lguape não livrou o Vale de sua
sempre maior ameaça, as enchentes periódicas, algumas delas sazonalmente desastrosas, a
quem muitas pessoas atribuem uma das principais razões do "atraso" da agropecuária local.
Veremos adiante que a questão da construção de barragens ao longo dos cursos "alto" e "médio" do Ribeira acabou por se tomar um dos temas de maior polêmica entre Ribeira e Cananéia.
Impossível pensar hoje a questão enchentes-barragens sem associar isto ao recente
"cerco do verde" em todo o Vale do Ribeira. Desde a Juréia até os altos de lporanga, o Vale foi
sendo sucessivamente incorporado a diferentes modalidades de áreas de reserva e proteção
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ambiental. Claro, seria muito difícil negar o valor, no presente e para o futuro, destas iniciativas
governamentais. Áreas litorâneas e do interior, com características especiais e situadas em
cenários ao mesmo tempo frágeis e ecologicamente preciosos, estão agora protegidas desde
um ponto de vista ambiental. No entanto, o que os nossos diferentes interlocutores costumam
avaliar criticamente, são os modos como uma ação inteligente e oportunamente política de
salvaguarda de recursos naturais, parece ser tão pouco sensível às experiências ancestrais e
às visões e opiniões que as próprias pessoas nativas do Vale do Ribeira, ou que há muito
tempo vieram viver e trabalhar nele, possuem a respeito de tudo o que envolve os problemas e
as propostas relacionadas à questão ambiental.
A pergunta das pessoas pobres, mulheres e homens do mar e/ou da terra, a quem de
maneira mais dolorosa e persistente o "atraso", o "isolamento", as arbitrariedades antigas e
presentes ao redor da questão da posse e do uso da terra afetam, poderia resumir-se em uma
só: "porque de tempos em tempos tudo parece mudar no Vale do Ribeira, para que uma única
coisa se reproduza sempre: a nossa própria pobreza?"
Deixemos que uma instituição do próprio Estado faça aqui uma síntese geral da história-presente do Vale do Ribeira. E que isto seja feito, nos seus termos, através de um levantamento dos "obstáculos" ao desenvolvimento do Vale. Da listagem apresentada no Plano
Diretor do Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira, deixamos de lado por agora os
"obstáculos" ligados às florestas e à questão fundiária. Eles nos esperam adiante. Do que interessa neste momento, eis o que foi escrito:
No que se refere à produção agropecuária, podem ser alinhados os seguintes obstácuias:
•
•
•

•

,-

•

•

,. •...

•

inundações que impossibilitam o aproveitamento adequado das terras mais aptas
para a produção agrícola de maior porte, que são os 200.000 ha de terras de várzeas;
desconhecimento da tecnologia adequada de exploração agropecuária dos 200.000
ha aproximadamente de terrenos inclinados na região;
as deficiências dos serviços de pesquisa agronômica e de difusão de tecnologia e a
inadequação dos sistemas oficiais de crédito agrícola às condições econômicofinanceiras reais da maioria dos produtos da região;
insuficiência e mal estado de conservação da rede de estradas vícínais, acarretando
sérias perdas de produção, pela dificuldade de escoamento das colheitas;
precariedade do sistema de comercialização, que coloca a grande maioria dos produtores da região a mercê dos grandes intermediários, na etapa de comercialização
dos produtos.
diferenciação tecnológica acentuada entre unidades produtivas, dividindo o universo
das propriedades rurais em empresas de médio e de grande porte, que exploram a
terra de acordo com tecnologias mais produtivas e qre respondem pelo grosso da
produção de banana e do chá, e unidades familiares de subsistência, geralmente localizadas nas piores terras, que adotam tecnologias rudimentares, de baixa produtividade e altamente destrutivas da fertilidade do solo;
estado de pobreza e baixo nível de instrução da maioria dos produtores, impossibilitando a introdução de técnicas mais produtivas e de práticas adequadas de conservação do solo;

No que tange à produção pesqueira, os obstáculos ao desenvolvimento são semelhantes
aos que impedem o desenvolvimento da produção florestal:
• deficiência dos serviços de proteção dos recursos; desconhecimento das potencialidades econômicas dos recursos e das tecnologias adequadas de sua exploração; ineficácia dos mecanismos de estímulo econômico. Deve-se acrescentar ainda a falta de
legislação adequada para disciplinar o exercício de uma atividade econômica que se
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se reveste de características bastante peculiares.

-

Em decorrência destas falhas, a pesca tomou-se uma atividade predatória que está
provocando a deterioração do recurso, como se verifica de modo preocupante no caso
da "manjuba".
(SUDELPA, 1985: 9 a 11).

'...,I

Mas este conjunto de reconhecimento de "obstáculos" ao desenvolvimento da agricultura, ao mesmo tempo sensível e, reconheçamos, tecnicista e ingênuo, apenas de leve toca alguns problemas dramaticamente essenciais, como os da questão fundiária, sem cuja solução
as propostas de desenvolvimento agrícola são pouco eficazes.
Terminemos este capítulo de apanhado de depoimentos sobre o passado e o presente
do Vale do Ribeira com duas passagens de Geraldo Müller. Em uma, ele reconhece a persistência da agricultura patrimonial, mesmo após o advento da agricultura comercial, centrada na
banana
no chá. Na outra, ele estabelece parte da crítica a respeito das omissões e inadequações do Estado, frente aos problemas vivenciados no Vale pelos seus trabalhadores da
terra e no mar.

..._,
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A diminuição da produção alimentar serve como indício seguro da perda da importância das roças caipiras. Contudo, tal fato não permite que se afirme que a produção
promíscua tenha sido extinta. A mercantilização das coisas e das relações sociais
acha-se bastante circunscrita no interior da região: sítios , fazendas e empresas próximas das estradas e centros urbanos, o que poderíamos denominar de cinturão mercantilizado. O mais correto seria dizer que a vida caipira sobrevive ainda nos ermos
rincões, como lcapara e Pontal do Ribeira. ( ... ) Nestes locais, praticamente todas as
provisões são obtidas e trocadas à moda caipira. A farinha de mandioca é produzida
nos tráficos, o arroz e o feijão, nas roças, e o peixe e o marisco, coletados nas águas
próximas. A propósito, não parece ser casualidade que 28% da mandioca beneficiada
no Estado de São Paulo seja na Baixada. (...) Dessa feita, se a produção caipira não
foi de todo extinta, sua participação na produção regional é, presentemente, desprezível. A mercantilização da produção alcançou tal grau que até mesmo a obtenção
de valores-de-uso em sítios e fazendas é mínima.
(Müller, 1980:71)
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agrícola (banana e chá) igualmente acha-se associado às políticas estatais,
mas de modo peculiar: participa do usufruto de incentivos, como o crédito rural orientado via BANESPA (crédito subsidiado), eletóficação rural, técnicas agrícolas das
Casas da Agricultura, subsídios (ICM, IPI) etc. No entanto, tratam-se de beneplácitos
estatais no interior de um conjunto de favores públicos que também objetivam atrair
empresários agropecuários e industriais para a região.
(...)

A teicultura e a bananicultura são setores subordinados, do ângulo da ação estatal, à
expansão do ramo minerador, ligado à expansão da rede rodoviária e ferroviária. São
setores que abocanham, na área agrícola, grandes subsídios financeiros pelo fato de
constituírem-se nos ramos dominantes, pressionados à tecnificação pela concorrência nacional/internacional e pela integração cada vez maior do Vale à divisão social
do trabalho em base industrial.
(Müller. 1980: 138 e 139)
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CAPÍTULO 3
A VIDA E O TRABALHO:
EXTRATIVISMO VEGETAL & ANIMAL (PESCA)
E AGRICULTURA

Na verdade, o atraso econômico da região não se deve só às leis do meio ambiente. Houve outros fatores que impediram o desenvollfimento da região. Mas,
parece que canalizou toda a revolta do povo pelo atraso econômico contra o
meio ambiente,parece que o meio ambiente é responsálfelpor tudo.
Tem essa parte das leis que são muito protecionistas sem considerar o recurso
humano que está dentro desse meio ambiente. Mas não é o culpado por todos
os problemas.
(Sueli/ Eldorado)

3.1. EXTRATIVISMO VEGETAL E ANIMAL
,-,

1

... existem dois extrativismos bem claros: um que é o vegetal e o outro que

é a pesca e a caça.
Colocar lado a lado o extrativismo vegetal e a pesca talvez conote uma opção um tanto
quanto estranha. Polêmica é o termo mais correto, principalmente quando se nota o título do
capítulo.
Esta escolha deveu-se à forma como os problemas da pesca foram discutidos pelos
próprios pescadores na reunião preparatória para a elaboração do Plano de Gestão Ambiental
do Parque Estadual da Ilha do Cardoso (abril de 1997). A epíqrafe sobre os dois tipos de extrativismo abriu, por exemplo, os trabalhos do GT onde se discutiu os problemas da pesca e
do pescador. É desta forma, também, que a pesca figura nos muitos escritos sobre o setor
pesqueiro internacional, nacional e local.
A estranheza, mais nossa talvez que do leitor ou da população do Vale, vem por conta
do significado social da colocação, uma vez que dizer que se é "um pescador" não é, em hipótese nenhuma, a mesma coisa que carregar o estigma de ser apontado ou saber-se fora da
lei e dos direitos trabalhistas, sendo "um palmiteiro". Não há nenhum estigma em ser pescador. O pescador possui uma carteira de pesca, seu passaporte profissional. Ele pode estar
vinculado à Colônia de Pescadores e/ou estar em dia com o INSS, embora nem todos os pescadores possuam tais condições, por desconhecimento ou outros motivos.
Desta forma, pergunta-se: se a pesca é trabalho, é também extrativismo? E se a coleta
do palmito é extrativismo, é também trabalho? Haveria aspectos comuns entre os conflitos
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sociais dos palmiteiros e pescadores, ou, então, conseqüências ambientais semelhantes entre
as atividades da pesca e da extração do palmito?
Talvez haja, ainda, uma outra questão a ser levada em consideração: haveria uma só
conotação para o termo "extrativismo"? Não vamos responder diretamente esta questão. Observemos inicialmente as seguintes falas:
Antigamente, a terra dava com abundância. Além de dar com abundância havia essa
vantagem que saía muito barato (a subsistência) porque existia muito alimento no
mato (caça, palmito, frutas) e no rio também; que a gente não precisava comprar.
Naquela época, comprava menos coisas. Comprava sal. Feijão dava muito. Mandioca
dava com abundância ...
[morador de Sete Barras. Coletada por Zan (1986:68) no inicio da década de 1980]
No tempo do meu tio, ele conta que, se chegava alguém em casa e você tivesse comendo palmito, era o maior sarro porque o palmito era comida de macaco. Você derrubava para a roça, a mata virgem, e punha fogo no palmito. Se você comia palmito
era porque você estava com fome e era vergonha chegar alguém em casa e servir
palmito para comer.
(Osvaldo/ Cananéia)
Tem, tem muito palmito aonde eu cortei palmito ... eu comecei lá na Napolitana(?), lá
no Vale da Ribeira, em Eldorado Paulista. A Napolitana(?), o mato dela ia de Eldorado Paulista até Capão Bonito, tudo deles. Era o mato da Napolitana(?), uma firma
muito grande. Então ela me vendeu o mato: oitocentas mil dúzias. Não demorou 6
meses e eu tirei as 800 mil dúzias. E se não tivesse proibido, eu estava trabalhando
até hoje lá; ele tem muito palmito. Ele vai de ... o alto da divisa é em Eldorado Paulista e vai até Capão Bonito, a mata dele.
(ex-palmiteiro)

'._;

'-'

Escoar produto florestal sern licença é contravenção de qualquer jeito, dentro e fora
de Unidade. Palmito, carvão, vender tora tudo é contravenção.
(Roberto / Registro)

'-'
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No sítio, tudo o que a gente fazia, fazia em mutirão, tudo. Se um precisava puxar um
barco, todos iam ajudar. As nossas casas lá, a minha foi feita em mutirão, as roças
também eram feitas em mutirão, porque depois se repartia. Toda a vida foi assim. Se
um matava um peixe, o outro ia lá pedir, se não tivesse i~ no outro. Era assim. Na
época que um caçava, ele matava e dividia com o pessoal. Lá tudo era dividido.
Outro dia distribuí uma bacia de peixe, fui dando para cada um, já é costume. Não
consigo ficar com tudo aquilo, é preciso repartir. Quando eles vão para fora [pescar
no mar], tem aquela mistura que eles falam que é aqueles peixinhos pequenos, então
o Vadico junta aquelas caixas de misturinha prá trazer e distribuir. É um costume que
a gente tem lá de repartir, que a cidade não tem. Na cidade ninguém quer repartir, lá
a gente até trocava. Se você não tem, aquele que tem reparte com todos. Quando todos tinham, não tinha onde guardar, a gente secava, salgava tudo. Agora que a minha irmã tem uma geladeira a gás, ou ela guarda ali, ou então seca tudo. Isso é uma
coisa que a gente sente falta.
(Beth I Cananéia)
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Quando eu morava no Marujá, era garotinho 7-8 anos, eu lembro que a gente saía à
tardezinha para pegar tainha. Havia os olheiros que eram pessoas que ficavam à
distância de 100-200 m avisando quando vinha o cardume da tainha; tinha pessoal
que tinha canoa, com redes enormes e davam o lanço. Quando o pessoal avisava, o
pessoal do barco já ficava preparado. Quando o último aqui com uma distância de
200 m avisava, o pessoal saía para a rede, então dava o lance, chegavam a matar
1000-1500 tainhas na época. Formava pilhas de tainha na praia. Era uma coisa bonita
de ver. Agora, você dá um lanço e mata 26(?), naquela época uma lanço só dava um
arrasto de 1000-1 SOO tainhas.
( ... )
P- No caso da tainha não tem nenhum tipo de controle de pesca?
R- Não. Um problema é na Lagoa dos Patos. Cada barco, no arrasto [pesca industrial], chega a pegar 3 a 4 mil tainhas.
P- Porque já ficam esperando a corrida, o que chega aqui é o que escapou da parelha?
R- Isso. Outro problema é a barateza na época. Você compra tainha por nada.
P- Mas se ela é um peixe tão barato, porque as parelhas disputam tanto?
R- Mas tem a ova dela. é cara. Uma das coisas caras na tainha é ova.
P- É isso que o mercado quer?
R- É. Um quilo de ova vale 15 reais.
P- O interesse é pegá-la antes de desovar, então?
R-Sim.
( ... )
O Instituto de Pesca começou a levantar um projeto para estudar o desaparecimento
da tainha e tentar fazer um repovoamento dessa tainha na região. Um dos objetivos
do Instituto de Pesca é o povoamento da Lagoa Estuarina, de Cananéia. Feita a desova, crescimento dos alevinos e devolver para o mar. O objetivo disso é repovoar
esses peixes, o camarão.
P- Já está tendo resultado?
R- Da tainha já, não está tendo repovoamento por problema de espaço que nós temos, precisaríamos espaço maior, tanques maiores para se ter uma quantidade grande de alevinos, não pode pegar 1 tainha e devolver 2; se uma tainha desovar, conseguir mil tainhas e devolver para o mar. O camarão é a mesma lógica, uma reprodução no cativeiro. O Chagas traz o camarão de fora, do mar, faz a desova aqui, cria,
depois solta e também faz a comercialização.
P- Já é uma comercialização direta, sem repovoamento?
R- Isso. porque o camarão não está tão a perigo. A tainha sim, por isso é só o repovoamento.
(Eduardo/ Cananéia)
Percebe-se, nesta seqüência de falas, que a extração dos recursos naturais tem diferentes conotações. Esta diferença deve-se, fundamentalmente, à estrutura de valores sociais
ati presentes. Estaríamos desenvolvendo uma tese acadêmica se procedêssemos aqui a uma
argumentação sobre de que forma, no modo tradicional de vida da população do Vale do Ribeira, o palmito, a pesca e a extração de outros itens da mata não possuem o valor de troca
vigente no mercado capitalista. No entanto, a partir destes depoimentos é possível perceber
qual o uso que a população local fazia dos recursos naturais. Mesmo quando a atividade estava voltada para o mercado, como no caso da tainha, pescada em arrastão de praia, as técnicas e o saber-fazer contribuíam para a preservação da espécie. Nota-se, inclusive, que a
quantidade extraída da natureza em tainha e palmito através da lógica empresarial tem como
conseqüência a ameaça a espécies e a necessidade de ações de controle.

Vamos tentar, então, descrever as contingências históricas a partir das quais o palmito,
por exemplo, passou de item do extrativismo tradicional para item do extrativismo contraventor
e como as espécies pescadas nas lagunas, estuários e mares estão arriscadas à sobrepesca.
Os vários autores e a vivência das pessoas por nós entrevistadas apontam para uma
complexidade de fatores que parecem, todavia, estar muito relacionadas com as políticas ou
planos de desenvolvimento implantados sobre o Vale, de uma forma geral pouco ou nada
voltados aos destituídos de patrimônio ou condições de crédito exigidos pelo sistema. Alguns
autores apontam boas iniciativas governamentais voltadas para os interesses da população
em geral, como o apoio à pequena agricultura e as políticas de regularização fundiária do governo Franco Montoro, interrompidas, muitas vezes, por motivos políticos e falta de recursos.
De uma forma geral, no entanto, a literatura demonstra que a principal conseqüência das políticas empreendidas no Vale é que o desenvolvimento não aconteceu no Vale mas sobre o
Vale, a partir da exploração dos recursos naturais (madeiras, minérios, peixes, palmito) e dos
homens (expropriação de terras; transformação de trabalhadores autônomos em empregados
ou subempregados do capital, etc).
Primeiramente, apresentamos uma série de trechos da literatura que nos possibilitam
refletir acerca do conceito predominante de natureza subjacente nas políticas nacionais até
recentemente. A passagem de um texto de 1810 - sobre o melhoramento da província de
S.Paulo -, para uma avaliação crítica em meados da década de 1980 - Brasil, grande potência --, acerca do projeto desenvolvimentista nacional, apenas difere quanto ao fato de que
nas condições históricas do primeiro ainda se concebia a natureza como fonte inesgotável de
riquezas. Enquanto que na década de 1970, os países capitalistas já procuravam interromper
o processo de esgotamento dos recursos naturais do planeta, o que não significou que as riquezas naturais deixassem de ser exploradas intensamente em nome do desenvolvimento,
conforme o caso brasileiro. É em Estado/iniciativa privada que este problema é vivido pelo
Vale do Ribeira de lguape, fornecedor de uma matéria-prima e mão-de-obra de baixo custo ao
desenvolvimento do estado de São Paulo. Em seguida, trechos de nossas entrevistas nos f azem ver como esta história foi e está sendo vivida pela população local.

Sobre o Melhoramento da Provincia de S. Paulo
Applicavel em Grande Parte às Provincias do Brasil
Observemos de início, como aquilo que consideramos extrativismo hoje era encarado
no início do século XIX. O trecho que segue é parte da Memória de Antonio Rodrigues Velloso
de Oliveira, "Commendador da Ordem de Christo, do Conselho de Estado de Sua Magestade
o Imperador Constitucional do Brasil", escrita em 1810. Além dos conselhos gerais abaixo resumidos, este documento descreve as possibilidades econômicas de cada uma das vilas da
Província de São Paulo, entre elas as vilas de lguape e Cananéa.
CAPÍTULO IV
DOS MElOS PROPRIOS E REGRAS GERAES, PARA O APROVEITAMENTO DA PARTE MARÍTIMA
(...)
Com effeito, um córte economico de madeiras em differentes lugares, e o estabelecimento dos competentes moinhos, ou serras d' agua e de vapor, ou ainda de animaes proprios, para a serragem e aproveitamento d' eltas, é um dos meios mui lucrosos
que se podem propôr á industria e trabalho popular, não sem grande utilidade do governo, cujas luzes e prudente economia desejava eu ver empregadas em dirigir bem
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esta excellente operação, sem d' ella comtudo perceber direitos, ou emoiumentos alguns, contra o que agora se pratica sem lei nem ordem.
Uma especulação d' esta natureza, e que por si mesma se recommenda, produziria:
1 °, um ramo de commercio assaz vantajoso, e tão superior ao da Suecia e Dinamarca
quanto é mais subida a qualidade das nossas madeiras, mais variada nos seus usos,
e mais abundante a quantidade nas nossas matas. Se pobres pinhaes podem na verdade produzir avultadas riquezas, qual deve ser a nossa sorte no commercio de madeiras tão preciosas, e que a Europa inteira tanto ambiciona? 2°, ella nos suppriria de
toda a qualidade de moveis grossos e miudos, entre os quaes a aduela, de que presiraremos em pouco tempo para muitas mil pipas, e grande numero de toneis e barris,
merece, sem duvida, particular memoria; 3°, forneceria grande abundancia de resinas, tintas, oleos e vernizes de semelhante valor, cujos prestimos, usos e necessidades seria injurioso ignorar; 4°, serviria de origem certíssima ao estabelecimento dos
estaleiros para a construcção dos barcos e navios destinados á pescaria, á cabotagem, ao comrnercío estrangeiro e armada real; 5°, produziria uma quantidade avultada de poríassa e potassa, originada de ramos, folhas e cavacos inuteis. Os ingleses
chamam perlassa o sedimento do sal, que fica no vaso, depois de cozida a lixívia, ou
decoada das cinzas. Quando este sedimento é purificado pelo fogo toma-se potassa;
6°, finalmente desembaraçaria as terras de arvoredos importunas, e até agora inuteis,
tomando-se logo em preciosos fundos de cultura, e nova origem de população, de
navegação mais facil pelo interior dos rios que descem ao mar, de novo prazeres e
commodidades; e, o que mais importa sobretudo, de saude aos seus antigos e novos
habitantes.
Este commercio das madeiras exige na verdade muito cuidado e a mais particular
attenção porque seguramente se póde dizer privativo do Brasil. É um thesouro que a
natureza nos deu na maior abundancia para todos os nossos usos e riquissima exportação, e não deve ficar inutil por mais tempo. As nossas matas por si mesmas, e
sem necessidade de cultura, se reproduzem, já das sementes cahidas das grandes
arvores, já dos propríos troncos, depois de cortados, e chegam no espaço de trinta
annos a grande perfeição.
(Oliveira, 1868: 14-16)

Para o conselheiro do Imperador, a exploração da madeira, da pesca e as salinas são
ramos de indústria que

,-.

... se apresentam desembaraçados dos trabalhos e riscos de uma cultura incerta e de
especulações arriscadas, cornprehendendo os meios bem proporcionados de aproveitar as dádivas. que a natureza nos offerece com prodiga e bemfeitora mão, e que
se não semearam.
('dem: 21).

Mas, há, ainda, uma quarta indústria natural, como a da baunilha, da gerumbeba, da
coxonilha, do piqui-i, da amendoeira e outras,
,,-..
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... producções verdadeiramente agrarias, indigitadas pela natureza, e por ella mais
particularmente favorecidas, que por isso mesmo convêm muito ao terreno, que desejo ver aproveitado, e cuja cultura é mui fácil, mui lucrosa, e a mais propría para auxiliar povos destituídos de industria e faltos de meios.
(ldem:21)

Não podemos precisar exatamente a partir de quando o termo "extrativismo" passou a
ter uma conotação negativa. Hoje, considerando-se as leis ambientais, o termo e a atividade
possuem a conotação de contravenção. No caso extremo da caça, ele se configura como cri26

me. É notório, porém, que esta mudança veio em paralelo com os avanços da proteção ambiental. Aquilo que, num passado relativamente recente, o Brasil considerava como seu passaporte ao desenvolvimento, de uns poucos anos para cá, pelo menos para uma ampla camada
da população, virou uma vergonha nacional.

--

[ Brasil, Grande Potência

·._;
Quanto a isto, não podemos deixar de recordar o caso de Cubatão, na década de
1980, inserido em plena Mata Atlântica, não tão distante do Vale do Ribeira, mas bastante
próximo da cidade de São Paulo e do porto de Santos. Cubatão transformou-se, além de maior Complexo Sideropetroquímico do Estado, numa "fábrica de monstros" [manchete da Cidade
de Santos, de março de 1981, citado por Ferreira, 1993:63] produzindo mortes e anomalias
congênitas, causadas pelo excesso de poluição, a ponto de à época (e até hoje) ter recebido o
estigma de o "Vale da Morte".
Em Os Fantasmas do Vale - Qualidade Ambiental e Cidadania, Lúcia da Costa Ferreira expõe as feridas de um país que opta pelo desenvolvimento a qualquer custo. Para a
autora, com o desastre de Cubatão,
Colocava-se em questão a partir de então os custos e benefícios, tanto sociais como
ambientais, gerados pelo modelo de desenvolvimento responsável pela implantação
da industrialização no Brasil. O desastre cubatense apontava na realidade à posição
oficial do país na Conferência Mundial das Nações Unidas, realizada em Estocolmo
na década anterior [19721. O representante brasileiro, aproveitando-se do binômio
Poluição X Desenvolvimento, teria tomado pública, em nome dos chefes de Estado
de outras Nações dependentes, a opção pelo desenvolvimento a qualquer custo em
detrimento da qualidade dos sistemas naturais.
(Ferreira, 1993:14)

Ou seja,

.
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Até a década de 1970 o Brasil se realizava no mito desenvolvimentista, e a questão
ambiental, à sombra de valores predatórios, era tratada como a antítese do desenvolvimento nacional.
( ... ) Cubatão, nessa medida, redimensiona a face pública do mito desenvolvi mentista
e expressa o início de um longo processo de estigmatização que atingiu o Brasil como
um todo. O mito desenvolvimentista, na medida em que não se realiza concretamente e funciona apenas como proclamação ideológica, é substituído através das
condutas emergentes pela imagem da devastação. Seja devastação dos sistemas
naturais stricto sensu, como é o caso da destruição de florestas úrnidas da Amazônia
ou na Mata Atlântica, bem como a devastação que atinge as camadas de baixa renda, reveladas em Cubatão, por exemplo, através de estatísticas sobre saúde ocupacional e saúde pública em geral.
(Ferreira, 1993: 16).
Mostapha Tolba, diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), por ocasião dos dez anos da Declaração Mundial do Meio Ambiente ocorrida em Nairobi, no Quênia em maio de 1982, apontou para a dimensão política que
encobre as condutas contrárias à implementação de uma política ambiental real no
país. Segundo ele, as dificuldades enfrentadas pelos conservacionistas brasileiros em
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ampliar as discussões devem-se à intransigência que imobiliza as elites do país. Reconhece que nenhum dos 109 acordos ou compromissos firmados em Estocolmo na
década anterior obteve êxito no Brasil, o que considera paradoxal, em virtude dos
avanços nas ações voltadas à preocupação ambiental em todas as partes do mundo.
(Ferreira, 1993:164)

,.-,

'

.-
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Considerando que o caso Cubatão tornou-se o protótipo do descaso brasileiro pelos
custos ambientais e sociais da política desenvolvimentista nacional, compreende-se que as
políticas de desenvolvimento planejadas para outros setores da vida nacional tiveram a mesma lógica e produziram conseqüências bastante desastrosas, talvez não tão visíveis como no
caso de Cubatão. Vale registrar que a mentalidade que precedeu o anti-mito desenvolvimentista exemplificado por Cubatão, esteve presente também nas políticas de desenvolvimento da
pesca, como veremos adiante e, também no impulso extrativista, principalmente nos derivados
das madeiras, assim como também nos minerais do Vale do Ribeira e ainda, no aumento da
especulação imobiliária. Foram as explorações destes recursos naturais, no Vale do Ribeira de
lguape e de outras regiões do Estado, que forneceram a matéria-prima para o surto de desenvolvimento da cidade de São Paulo.
Do texto de 1810, incentivando a exploração das
riquezas naturais, às conseqüências do desenvolvimento brasileiro a qualquer custo (ambiental e social), representado por Cubatão na década de 1980, podemos perceber quão recente
ainda é a história da preservação ambiental no Brasil.
Antes de passarmos a verificar como a lógica apontada por Ferreira se realiza no Vale
do Ribeira, é necessário compreendermos o que Geraldo Müller considera incorporação da
Baixada do Ribeira:
A incorporação enquanto processo de integração à divisão do trabalho urbanoindustrial, de industrialização incipiente da agricultura regional e de transformação da
área rural em espaço suburbano da megalópole paulista, apresenta-se como fenômeno difícil de ser demarcado temporalmente. A incorporação verifica-se na medida em
que o diminuto capital comercial local vai sendo negado como garantia da realização
dos valores produzidos regionalmente e substituídos pelo capital industrial e comercial urbano. relacionado à realização dos valores locais. A reiteração das trocas com
base nesse capital, levará a Baixada do Ribeira a ensaiar a transformação de fazendas e sítios em empresas e, assim, à urbanização do campo.
(Müller; 1980: 18).

Esta incorporação foi possibilitada pelas culturas do chá e da banana e compreendeu
três fases:

,-

A fase inicial do processo de incorporação, na qual surge a bananicultura ao lado da
teicultura, data dos anos 40 e 50. Na fase seguinte, década de 1960, o processo se
acelera graças à rodovia nacional BR-2, hoje BR-116, que cruza o Vale de ponta a
ponta, e à tecnificação e capitalização embrionárias das principais linhas produtivas.
(. .. ) Do ângulo da Baixada, os primeiros anos de 70 marcam o início da terceira fase
da incorporação. Tenta-se, então, mediante política estatal específica, integrar os núcleos da região entre si e, ao mesmo tempo, acelerar a tecnificação do campo.
(MUiier; 1980:61).

Vejamos, então, o que diz Müller acerca das conseqüências da opção do Brasil ao
desenvolvimento a qualquer custo:
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As atividades extrativas - lenha, carvão e palmito, fundamentalmente - desempenharam, sobretudo na primeira fase, papel relevante pelo fato de possibilitar pequenas
acumulações de riquezas e, desse modo, ter concorrido para atenuar as correntes
emigratórias. Observe-se que, por volta de 40 e 50, havia cerca de 750.000 ha de
matas exploráveis, das quais apenas algo como 190.000 nos estabelecimentos [agrícolas). A disponibilidade dessas matas casa-se, por essa época, com a necessidade
de carvão vegetal por parte das indústrias e das siderúrgicas do Rio e São Paulo.
Conforme relata Mauro Victor reem anos de Devastação". o Estado de São Paulo,

"Suplemento do Centenárion,28 de março de 1975.], apenas no extremo oeste, área
do Pontal, e no extremo sudeste do Estado, área do Vale do Ribeira, dispunha-seainda de significativas reservas florestais; no oeste queimava-se a mata para implantação de pastagens como mecanismode apropriação das terras devolutas.( ... )
"Mas realmente é o uso industrial o grande responsável pelos maiores índices de devastação dessa década (1952 a 1962)".
As matas da serra de Paranapiacabae da escarpa Atlântica são brutalmente violentadas pela atividade do carvoejamento:"transformadas em carvão, são destinadas às
indústrias e grandes siderúrgicas do Estado de São Paulo e do Estado do Rio, onde
substituem, em parte, o carvão mineral, no processo de redução do ferro e da fusão
dos minérios", afirma Mauro Victor. Já em 52, Unzer de Almeida observava: "Está no
Vale do Ribeira de lguape a maior reserva florestal do Estado de São Paulo. O destino dessa reserva é o das outras que existiam no Estado - cinzas ou carvão. É impressionanteo número de caminhõescarregados de carvão que trafegam diariamente
pela estrada São Paulo-Registro,em demanda da capital ou de Sorocaba. Na Serra
dos Agudos Grandes, os fomos queimam o lenho derrubado pelo machado do capuava. No percurso de Piedade e Juquiá, a cada passo encontra-se pilhas de sacos de
carvão à beira da estrada, à espera do transporte. Registro praticamente não possui
mais florestas virgens. Há matas onde vegetam alquns exemplares de essências da
vestimenta primitiva em meio à mata secundária". (Almeida, Vicente Unzer, Condições de Vida do PequenoAgricultor no Município de registro, Estudos de Antropologia
Teórica e Aplicada, n.6, julho de 1957, pp.24-25].
Observe-se outrossim que boa parte dos entrevistados mais idosos citava a derrubada da mata, a venda da lenha e do carvão, como modalidades de obtenção de rendas, que durante algum tempo foram superiores àquelas oriundas das lavouras. Presentemente, o extrativismo pouco representa na composição de valor da Baixada,
cerca de 4%, se bem que, como nota M.Victor, o carvoejamento clandestino prossegue nos trechos declivosos da Serra e da escarpa. Resta repetir que o extrativismo da
lenha, do palmito, de frutas e da manjuba, constltulmm-se em atividades através das
quais os caipiras foram transformados em empregados.

(Müller;1980:65-66; os grifos são nossos).
Assim, percebe-se que as atividades extrativistas chegaram a ser encaradas num passado recente como não necessariamente ilegais do ponto de vista econômico, embora submetidas a fiscalização. Para Maria Cecília Martinez, em seu estudo sobre A Ação Governamental
e a Resistência Camponesa no Vale do Ribeira - 1968/1986 (1995:9), o Vale "abre-se - inclusive - como um espaço privilegiado para a compreensão da política-econômica adotada no
Brasil, principalmente, nos últimos quarenta anos".
Com MUiier (1980), Diegues (1983) e Martinez (1995), entenderemos melhor os vários
processos de expropriação da população local {principalmente aquele que envolve a questão
da terra), compreendida como vivendo num tempo arcaico (pelo valor de uso da terra; pelas
técnicas utilizadas na lavoura e na pesca; pelas relações de trabalho baseadas na família;
pela pouca produtividade da produção etc.) perante o modelo de desenvolvimento adotado
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pelo Brasil, cuja meta é adaptar todos os setores da economia à lógica empresarial da indústria.
\

[ Estado I iniciativa privada
A seguir, a seqüência de trechos desta literatura fornecem os parâmetros ideológicos
dos vários planos ou projetos a partir dos quais se encarou o desenvolvimento do Vale do Ribeira.
Para Maria Cecília Martinez,
O processo de ocupação do Vale do Ribeira remonta ao século XVI, porém a tentativa
de inserção do capital na região se deu a partir dos projetos de colonização propostas
no governo Getúlio Vargas, entre os anos 1930 e 1945. Os projetos acabaram por
atrair para a região capitais que estavam imobilizados e que, após obterem enormes
lucros devido à especulação imobiliária, retiraram-se do Vale para serem reinvestidos
em setores mais dinâmicos da economia brasileira. Essa penetração de capital, embora passageira, deixou rastros que conduziram a mudanças significativas no Vale do
Ribeira, caracterizadas por uma crescente concentração fundiária, pela abertura das
possibilidades de implementação da bananicultura em larga escala, visando o mercado internacional, e pelo novo caráter que a região passou a assumir em relação à
economia e à política paulistas.
(Martinez, 1995: 17)
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Dos anos 50, com a subida de Juscelino Kubitschek de Oliveira ao poder e a consolidação da política de industrialização do Brasil, ao Golpe Militar de 1964, o binômio Estadoempresa privada foi o meio de garantir a dinâmica do desenvolvimento.
No que diz respeito à área rural, "era preciso que os ideais empresariais fincassem raízes neste setor aparentemente pouco atingido pelos ares de modernidade trazidos pela intensificação de relações industriais em todas as áreas da economia." (Martinez, 1995:32)
No caso do Vale do Ribeira, Martinez chama a atenção para o fato de que a teicultura
já estava organizada segundo esta lógica e os pequenos produtores já sofriam a conseqüência da industrialização do setor. A agroindústria dominava o mercado, obrigando os pequenos
produtores a venderem sua produção diretamente para ela, com os preços por ela determinados. Com isso.
( ... ) O pequeno produtor ia cada vez mais, perdendo sua possibilidade de libertar-se
dessas amarras, ficando endividado e não raramente, perder.1o as terras, transformando-se em assalariado da indústria do chá, ou acabando por assinar contratos de
arrendamento. (Martinez, 1995:31)

,••....

O Golpe Militar de 1964 foi uma forma de conter as Reformas de Base de Goulart que,
entre outras medidas, pretendia estender os direitos trabalhistas ao campo e proceder à reforma agrária.
A partir do estudo do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais - IPES, encomendado
por Castelo Branco, nota-se qual era a diretriz do período quanto à questão agrária:
As principais estratégias pensadas pelo lPES para a questão agrária estavam centradas na formação de uma classe média rural com perfil empresarial - que previa o fim
o latifúndio improdutivo e do minifúndio que não se adaptasse aos padrões da peque-
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-na empresa, pois nenhuma dessas formas de propriedade estavam voltadas para o
aumento da produtividade
( ... )

Assim, o que se buscava não era a solução da questão agrária a partir da ótica dos
posseiros, dos trabalhadores rurais, dos arrendatários. O que se pretendia alcançar,
com a promessa de ampliação do acesso à terra, era a integração dos posseiros no
circuito da reprodução capitalista pela aquisição da terra, fazendo-a perder seu caráter de valor de uso - o que a terra representava para eles - assumindo um valor de
troca. (Martinez,1995:41-42)
Ou seja, o objetivo do projeto reformista estava
identificado com os interesses do grande capital; a necessidade de privatização da
terra, a fim de que ela perdesse o valor de uso que representava para alguns e passasse a estar inserida no circuito da reproduçãocapitalista.
(Martinez, 1995:45).
Mas, o Vale do Ribeira não foi uma prioridade do governo até finais da década de
1960. Foram as preocupações do Estado acerca da possibilidade do Vale tomar-se alvo de
focos guerrílheiros - pela pouca densidade populacional, a presença de amplos espaços cobertos de matas, cavernas e montanhas - que obrigaram a elaboração de uma política efetiva
para o Vale.
Em termos político-ideológicosa justificativa para uma atuação mais efetiva do Estado no Vale do Ribeira era baseada na Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento. Porém, ela não foi suficiente para explicar a forma como o governo se inseriu na região; para tanto, é fundamental entender a relação Estado/capital privado no
Brasil.
(... )
A iniciativa privada necessitavade uma ação por parte do estado para beneficiá-la no
sentido de agilizar trâmites burocráticos, estabelecer políticas favoráveis a seus negócios, etc. (Ela estava} acostumada a utilizar o fundo público na criação da infraestrutura necessária para a implantação de indústrias, na isenção fiscal, na adoção de
áreas para a construção das fábricas, na facilitação do crédito.
(Martinez, 1995:57-59)
Um novo projeto de desenvolvimento para o Vale foi solicitado à SUDELPA pelo então
governador do Estado, Laudo Natel. Os setores enfocados pelo projeto, baseado em planos
anteriores, realçavam: a possibilidade de incorporação pela agroindústria de produtos como a
banana, o chá e o palmito; o ramo minerador, o de fertilizantes, o de papel e celulose. Uma
das principais conseqüências desta política de incentivos e abertura de estradas foi o aumento
da especulação imobiliária e, certamente, o desmatamento.
No que diz respeito à relação entre os posseiros e o capital desde a entrada da imigração no Brasil e, especialmente no Vale do Ribeira, a entrada dos colonos japoneses voltados
para a teicultura, cedo o sistema de parceria mostrou-se um engodo para o trabalhador. Tendo
sido financiados pelo fazendeiro ou pela empresa colonizadora, estes trabalhadores acabaram
ficando endividados. Quando o "Estado passou a financiar a vinda destes trabalhadores, libertando-os de parte da dívida com os proprietários" criou a "expectativa da possibilidade de
tomarem-se futuros proprietários" (Martinez, 1995:70), o que, regra geral, não se efetivou.
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Outro ângulo do processo de incorporação refere-se à forma de ocupação das terras
pelas agroindústrias [do chá], quando de sua instalação. Como se tratassem de terras
sem regularização fundiária, as usinas se estabeleceram em locais centrais. em relação à produção já existente, passando a reivindicar o título legal da propriedade e tornando os antigos moradores (aqueles que acataram a estratégia das usinas) em arrendatários da indústria. Desta forma, é possível perceber que o processo de incorporação à lógica do capital já havia detonado em período anterior ao dos projetos apresentados por Natel.
( ... )
No caso da bananicultura, ocorria o oposto ao descrito para o chá. Desde a década de
50, a banana havia penetrado no Médio Vale, sendo produzida principalmente por pequenos produtores - na sua maioria posseiros - que buscavam novas possibilidades
de sobrevivência pela potencialidade do produto no mercado internacional; porém,
(: .. ) a qualidade fruto não atingia os rígidos padrões internacionais. Deste modo, ocapital não apresentou um interesse mais específico pelo produtor; apenas algumas Cooperativas - principalmente a de Cotia -- procuravam garantir a compra de boa parte
da safra.
( ... )
Portanto, em relação à bananicultura, a ação do governo voltou-se para o estímulo
visando a constituição de agroindústrias no vale, objetivando a incorporação dessa
produção. A idéia de formação de uma indústria de purê e néctar de banana remontava ao início da década de 60, mas somente a partir dos anos 70, ela tomou força,
através da política de incentivos. Esta política, trouxe outra conseqüência bastante
séria para o Ribeira; as facilidades de crédito e de isenções fiscais levaram à área
uma quantidade significativa de grileiros, que passaram a reivindicar a propriedade de
antigos moradores, fazendo acirrar-se a luta pela terra.
O terceiro eixo de atração industrial centrava-se na exploração dos recursos naturais,
procurando-se levar para o vale mineradoras, indústrias químicas, fábrica de produção de materiais para a construção civil e indústrias de papel e celulose. Para estes
setores a forma de interessar investimentos baseava-se fundamentalmente, na política de incentivos fiscais, pois por ela as empresas necessitariam de um capital consideravelmente menor para se estabelecerem. Em relação à Doutrina da Segurança
Nacional, a formação dessas indústrias cumpriria um papel importante ao empregar
parte da mão-de-obra ociosa, que advinha do projeto de estrangulamento da pequena
produção pela entrada maciça do capital no Ribeira.
(Martinez, 1995:71- 73)

Conforme Müller, "o aproveitamento dos grandes recursos naturais do Vale", expresso
na Me.,sagem à Assembléia Legislativa durante o governo do Abreu Sodré, foi uma das principais razões da ação regional do Estado em 1967. Para ele, "isto equivalia, aproximadamente, a aceitar as pressões de grupos mineradores, os mais importantes na região, em termos
políticos e industriais"

.-

(Müller, 1980: 133).

Trata-se de empresas pertencentes a grandes grupos econômicos que exploram as
reservas de calcário e produzem cimento. Ademais, estes e outros grupos pretendiam, por essa época, ativar o aproveitamento das reservas naturais de chumbo e prata. (MUiier, nota 76, p.133)
É evidente que a ação planejada do Estado na região não se reduz a isso, uma vez
que, já de há muito, outros grupos com interesse na área pressionavam o governo
estadual. No entanto, foi por essa época que duas indústrias mineradoras. ambas de
grande porte (Quimbrasil Serrana e Cia. Brasileira de Alumínio), ampliaram seus in-
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vestimentos e passaram a exigir melhores meios de comunicação com Santos e São
Paulo. A isso deve-se juntar as políticas que incentivam o reflorestamento e a tecnificação dos cultives, políticas oriundas do governo da União.
(Müller, 1980:133).
A década de 60 foi especialmente importante também para o setor pesqueiro. Da
mesma forma pretendia-se levar para o setor a lógica empresarial da indústria. Incentivos fiscais para atrair a iniciativa privada foram o ponto forte do Decreto nº 221, de 1967, do Governo
da União. Conforme Antonio Carlos Sant'Ana Diegues, em Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar (1983:142), além desta política ter possibilitado a aventureiros de outros
ramos econômicos investirem o dinheiro da Superintendência para o Desenvolvimento da
Pesca - Sudepe em outras atividades e, ainda, que certos empresários se aproveitassem das
isenções alfandegárias para importar equipamentos para outras indústrias do mesmo grupo
econômico e,
( ... ) apesar da importância da pequena pesca já na década de 60, a ajuda financeira
da Sudepe ao setor artesanal foi mínima. ( ... ) Largando a pequena pesca à própria
sorte, o objetivo do Decreto-lei nº 221 de 1967 era claro: atribuir à pequena pesca a
função de um bolsão de força de trabalho barata para a frota empresarial-capitalista
que ao mesmo tempo se apropriara do pescado do setor mais dinâmico da pequena
pesca (a produção dos pescadores artesanais motorizados). através do domínio da
comercialização. ( ...) Depredando rapidamente os recursos naturais pesqueirose incapacitada de lançar-se na pesca oceânica, uma parte considerável da frota pesqueira criada com o dinheiro do incentivo acabou apodrecendonos portos, pois o pescado
capturado nem sempre dava para pagar os gastos operacionais dos barcos.
(Diegues, 1983:147)
Isto significa que as políticas não se voltaram para aqueles que já detinham algum conhecimento sobre as artes de pesca e o ciclo reprodutivo das espécies. No caso da pesca, a
ideologia predatória subjacente nas políticas desenvolvimentistas se fez ver mais rapidamente,
talvez, que nos outros setores econômicos, como o mineral ou florestal, pois em pouca mais
de 1 O anos, 40% das empresas que receberam os incentivos fiscais entraram em falência (Diegues, 1983:139).
Quanto aos recursos naturais costeiros, estuarinos e lagunares, há duas características
que favoreceram e favorecem sua depredação: o caráter móvel do pescado e o valor de determinadas espécies no mercado. No caso das espécies cíclicas e móveis, como a tainha, por
exemplo, pescada preferencialmente durante sua corrida para a desova, conforme demonstram os depoimentos iniciais deste capítulo, a pesca indiscriminada ocasiona a sobrepesca da
espécie. O caráter móvel da espécie e do setor pesqueiro dificulta também o controle estatístico da pesca, prejudicando a relação entre o local de captura e a produção municipal. Esta
mobilidade parece também ser uma das responsáveis pelas deficiências na fiscalização, geralmente precária em infra-estrutura. Além disso a indústria pesqueira investiu na pesca de
espécies de alto valor no mercado internacional. Assim, por exemplo,
(... ) a devastação dos barcos de camarão foi tão violenta, especialmente entre 1967 e
1972, que estoques baixaram rapidamente no Litoral Sul do Brasil, provocandojuntamente como o aumento do custo de combustível, uma crise na maioria das empresas. A reação delas foi enviar seus barcos para o Norte do Brasil, especialmentena
foz do Amazonas e no Pará, onde existiam ainda grandes estoques. Ao mesmo tempo, as empresas do Sul passaram a comprar a produção dos pescadores artesanais
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nessas regiões, através de pontos de compra. Da parte dos pequenos pescadores,
essa demanda incentivou uma pesca dirigida para o camarão e espécies similares,
causando por sua vez uma destruição rápida de ecossistemas até então extremamente produtivos, como os lagunares. Um caso típico dessa tendência ocorreu na laguna de Cananéia, onde, em 1963, a produção de camarão sete-barbas era de apenas 68 toneladas, passando a 835, portanto mais de 10 vezes, em 1974. O camarãolegítimo sofreu uma exploração ainda mais violenta. Já em 1973, o volume capturado
na laguna tinha diminuído consideravelmente. A partir de 1968, inúmeras empresas
de São Paulo e de outros Estados estabeleceram aí postos de compra, e os pescadores que antes capturavam diversas espécies de pescado passaram a se concentrar
somente no camarão, ocasionando desequilíbrios dificilmente reparáveis no ecossistema lagunar.
(Diegues; 1983:137-38).
A especulação imobiliária, realizada sobre terras tituladas, devolutas ou ocupadas por
posseiros, de forma geral encaminhada via grilagem e com altos índices de violência, foi mais
um dos saldos das políticas implantadas sobre o Vale até o final da ditadura militar.
Nas Regiões Sudeste e Sul, além do impacto do processo de acumulação de capital e
da devastação dos recursos pesqueiros costeiros, outros fatores como a urbanização,
a especulação imobiliária, vieram desorganizar a pequena pesca. (
( ... )
Poucos caiçaras possuíam os títulos de propriedade de seus terrenos nas praias, que
tradicionalmente passavam de pai para filho. Percebendo o grande potencial turístico
dessa área, grupos econômicos começaram a se apropriar dessas terras, ludibriando
a boa fé dos moradores. Se, na década de 50, os moradores das praias eram expulsos por especuladores individuais, atualmente são empresas de turismo, que, com
planos de construção de hotéis, exercem pressão sobre os pequenos pescadores.
Muitas aparecem com projetos de turismo que dizem ter sido aprovados pela Embra~
tur (Empresa Brasileira de Turismo), o que nem sempre ocorre, e as áreas adquiridas
e cercadas permanecem desocupadas à espera de uma valorização crescente.
(Diegues,1983:147 e 188)

,-

Em decorrência disto, os lavradores se sentiram estimulados a intensificar processos
organizativos, antes incipientes na região; era a única forma que eles viam de garantir
sua sobrevivência física e cultural. Sem dúvida, os principais conflitos estavam centrados em áreas produtoras de banana e em regiões litorâneas; isto porque, eram os
locais onde moravam grupos que ainda preservavam certa autonomia em relação ao
capital privado. Nas localidades produtoras de chá, o conflito estava ligado fundamentalmente às péssimas condições de trabalho ali existentes; a teicultura já estava
há muito dominada pelo capital privado, ligado às aqroindústr.as.
(Martinez, 1995:92-93)
Quanto à pecuária, outra atividade estimulada pelas políticas da época, ao lado daquelas que efetivamente introduziram e desenvolveram a criação de búfalos e bovinos no
Vale, encontramos também, a partir deste ramo, novas formas de concentração e valorização
de terras. Assim, conforme Müller:
Conquanto a área de pastagens ... tenha se multiplicado praticamente por quatro, entre 1950 e 1970, as atividades criatórias não desempenharam papel expressivo no
povoamento regional. ( ... ) Os dados do censo de 1970 e do Recadastramento de 72,
segundo levantamento efetuado por engenheiro agrônomo da Baixada, não se coadunam com as áreas com pastagens indicadas pelas fontes, seja em 70, seja em 72:
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o número de propriedades com pastagens mostrou-se sensivelmente superior (1702)

ao número de propriedades com bovinos (707); "a maioria das pastagensacha-se em
completo abandono" [Souza, l.C.de Levantamento Básico da Sub-região Agrícola de
Registro, Juquiá 1972]
(Müller, 1980:64)
Quando André Franco Montoro assumiu o governo de São Paulo, era este o quadro
econômico e social do Vale do Ribeira. Em oposição à ideologia dos governos anteriores,
Montoro "assumiu o Estado com o compromisso de descentralizar a administração, no intuito
de tomá-la mais participativa e democrática" (Martinez, 1995: 134).
Com Montoro, as propostas para o Vale do Ribeira, através do Plano Diretor de Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira - MASTERPLAN, consistiam em regularizar títulos de
posse, proteger os recursos naturais, inclusive os recursos pesqueiros, reverter o processo de
construção de usinas nucleares na região, aumentar a "produção e a produtividade do setor
primário" e incrementar a renda dos agricultores e pescadores. (Martinez, 1995:96)
O Masterplansignificou uma mudança na forma de olhar os problemasdo Ribeira. ca-

racterizando-sepor ser um estudo ... sobre as atividades produtivas da região e por
buscar soluções para as carências encontradas, a partir das necessidadesdessa população carente, e não pelos interessesde grupos investidores. ( ... ) Ele procurou partir da organização produtiva já existente - através dos estudos realizados sobre ela para encontrar saídas alternativas visando alcançar uma elevação da produtividade e
uma melhoria das condições de mercado, as quais, unidas, deveriam aumentar a
renda do lavrador, possibilitando sua sobrevivência física e cultural.

-

-

(...)

Outro ponto a ser destacado é a proposta de regularização fundiária como meio fundamental de fixar o homem à terra e criar possibilidades para o sucesso do plano de
desenvolvimento. ( ... ) Obviamente, a titulação em si não mudaria o quadro presente
na região, pois sem uma política agrícola condizente não haveria garantias de manutenção do homem na terra.
(Martinez, 1995:100)

No entanto, os projetos elaborados durante o governo Montara, todos tendo como base
o Masterplan, não foram levados a termo. Duas foram as principais dificuldades apontadas. A
primeira, relativa à excessiva descentralização de decisões e recursos, que exigia uma organização técnica ainda desconhecida das comunidades. A segunda estava relacionada às dificuldades administrativas e técnicas em atender as necessidades da população. Ou seja, uma
máquina administrativa pouco adaptada à solução dos problemas da pequena propriedade, e inadequação entre a realidade do lavrador e os métodos utilizados pelos
agrônomos, que não estavam preparados para compreender a produção camponesa.
Isto levava o agrônomo a não mais prestar assistência à pequena produção; ao contrário oferecia seus serviços aos que pudessem absorver o pacote tecnológico, que
eram os grandes proprietários, o que acabava por concentrar ainda mais terra e renda.
(Martinez, 1995:114)

Além disso, projetos como o Fazendeiro do Mar, voltado para o desenvolvimento da
maricultura, e Banana Passa, para a produção de banana-passa em escala industrial, por
exemplo, acabaram por reproduzir os mesmos pontos nodais do período militar: colocar na
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.,iniciativa privada e no uso dos fundos públicos, como estímulo, a chave para o desenvolvimento destes setores. Os dois projetos também não deram certo, pois,
com a crise do Milagre Brasileiro começou-se a perceber uma alteração nos rumos
dos investimentos; os agentes do grande capital não buscavam mais estabelecer
aplicações em áreas consideradas marginais dentro da dinâmica econômica brasileira; justamente por isso, regiões como o Ribeira deixavam de ser consideradas atrativas. ( ... ) Além disso, havia uma outra questão afastando os interesses agroindustriais:
era a proposta de titulação das posses defendidas por Montoro, que, pelo menos teoricamente, dificultaria ao grande capital ocupar essas áreas.
(Martinez, 1995:137-8)

.,--

Isto porque durante muito tempo a especulação imobiliária foi um interessante negócio .
Assim, até mesmo a partir de um outro sério problema do governo Montoro, o da instalação na
região de usinas nucleares, herança do governo Geiset, através do acordo Brasil-Alemanha, a
especulação emerge como um dos bons investimentos da iniciativa privada na região. Pois,
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durante muito tempo, a opção pela região do Ribeira foi mantida em segredo do
grande público quanto da maioria dos políticos locais. {...) No entanto, se a população
não tinha sido informada oficialmente, sobre os planos do governo, não se pode dizer
o mesmo dos agentes da especulação imobiliária:
"( ... ) Ernesto Zwarg ( ... ) que acumulava as aulas de inglês ministradas no Colégio
de ltanhaém com as funções de vereador e de corretor de imóveis nas horas vagas. corretor experiente que só agora percebe a razão de a Gomes de Almeida
Fernandes e outras construtoras terem comprado toda a região ora desapropriada,
numa época em que ninguém falava do assunto, que era ventilado apenas em altíssimas rodas com acesso aos planos recém-concluídos da Milder Kaiser Engenharia, indicando, como pudemos comprovar muito mais tarde, essas praias para
futuro parque atômico. Compraram a preço de banana, ameaçaram construir cidades para 74 mil pessoas; nada fizeram, aguardando, quem sabe, negócio melhores ... [D.Quixote e Cia lutarão contra - Jornal da tarde, 05/06/80]"
(Martinez, 1995:102, 104-5)
Neste caso, duas eram as preocupações do governo, dos ambientalistas e da população local: a usina nuclear propriamente dita e a ameaça da construtora Gomes de Almeida
Fernandes de transformar a região em um grande condomínio fechado de alto luxo. O decreto
assinado pelo presidente João Figueiredo em 1980, autorizando a desapropriação da área,
havia expirado em junho de 1985, devolvendo aos proprietários o direito sobre as terras.
Em janeiro de 1986, foi assinado o decreto de criação da Estação Ecológica Juréialtatins, impedindo o loteamento, mas instituindo outros tipos de conflitos para a população que
residia na área, diretamente relacionados com as formas de obtenção do sustento: proibição
de roças, plantio, caça e outros tipos de extrativismo tradicional.
Além dos problemas decorrentes das restrições ambientais, a criação da Unidade de
Conservação não coloca um ponto final no problema das disputas de terra. Enquanto "paraíso
ecológico", as áreas preservadas passam a motivar os interesses na exploração das unidades
para fins turísticos ou quanto ao valor das indenizações.
E, ainda, a política preservacionista de Montoro,
não conseguiu impedir o desmatamento por grandes empresas, ou assegurar a manutenção na terra da população ali residente, barrando a ação dos grileiros; dos 77
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conflitos acompanhados pelo Grupo da Terra da Sudelpa até abril de 1987, na região
do Vale, 54 deles estavam contidos em áreas de preservação ecológica, envolvendo
1181 famílias [Relatório do Grupo da terra sobre conflitos de terra atendidos no Vale
do Ribeira e Litoral - abril de 1987].
(Martinez, 1995: 184)

O problema da exploração dos recursos naturais não foi, na verdade, solucionado definitivamente até hoje, apesar de todos os avanços da legislação ambiental nos últimos anos.
Conforme Mata Atlântica: avanços legais e institucionais para sua conservação, documento recentemente lançado pelo Instituto Socioambiental [série Documentos do ISA nº 4,
set./97], a proteção definitiva da Mata Atlântica ainda tem sido ameaçada pelos ramos madeireiro, agro-industrial e imobiliário, pois a influência destes setores empresariais sobre as tentativas de revogação do Decreto 750/93 tem sido notória. A interrupção do processo de aprovação do Projeto de Lei nº 3285, referente à legislação protetora da Mata Atlântica, está em consonância com o que ouvimos no Vale do Ribeira, sob outras formas de dizer, conforme veremos mais adiante. A questão que está subjacente nos depoimentos e a todos nós é: que rede
liga o indivíduo extrator, o setor privado (empresários e industriais) e, quem sabe, governantes
e políticos? Veremos que esta questão parece estar presente, fundamentalmente, nos itens
referentes aos problemas fundiários e ao extrativismo vegetal. Em menor grau, na pesca.
Acreditamos que a leitura que fizemos da literatura nos permitiu avaliar não apenas a
forma como o Vale do Ribeira se adequou à incorporação, à industrialização do Estado, mas,
principalmente, como a população local, não proprietária ou pequena proprietária de terras, foi
sendo assimilada por este processo. Isto é, se, por um lado, as terras e as riquezas florestais
do Vale ajudaram a desenvolver a indústria do Estado, sua população, sendo expropriada de
suas terras e meios de vida, ajudou a aumentar o patrimônio do investidor, ora a partir da perda de suas posses e propriedades (pela violência ou pela pressão econômica), ora a partir da
assimilação direta (assalariamento, parceria, arrendamento, etc.) ou indireta pelo capital (palmiteiro, carvoeiro, madeireiro etc.).
Veremos, a partir daqui, como esta história está presente nos problemas vividos hoje
pela população.

[poluentes
. .. as populações ribeirinhas tinham ainda de conviver com outra conseqüência do
projeto de desenvolvimento implantado no Vale: a poluição das águas, vinda da exploração mineral e da indústria química. Com as águas poluídas, os homens e os peixes (uma das bases alimentares dessas áreas) intoxicavam-se, aumentando índices
de doenças e alterando hábitos já arraigados.
(Martinez, 1995:92-93)
A CETESB alertava em 1986 para o provável desaparecimento de espécies do Rio
Ribeira em decorrência das alterações ambientais do rio e poluentes nele despejados.
(Osmanir Pedro Nunes, presidente da Colônia de Pescadores Z- 7 Veiga Miranda I
lguape. ln: Investir na pesca, O Estado de S.Paulo, 14\10\1994)
Peixes do Alto Ribeira: perigo
A contaminação de peixes no Alto Ribeira foi constatada em análise feita entre 1990
e 1991, quando 22% das amostras coletadas foram consideradas impróprias para o
consumo humano, de acordo com relatório técnico da Cetesb datado de agosto de
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1996. ( ... ) Os sedimentos do Rio Ribeira de lguape e de seus afluentes Ribeirão Rocha, Ribeirão Fumas e Ribeirão Betari estão contaminados por chumbo em vários
pontos, próximos de três empresas mineradoras, a Refinaria Plumbum e a Mineradora Rocha, situadas no Estado do Paraná, e a Companhia Argentífera Fumas (CAF),
em São Paulo.
Segundo o relatório da Cetesb, apesar de os empreendimentos estarem desativados,
ainda está ocorrendo carreamento de chumbo para o rio e seus afluentes. "os rejeitas
de chumbo não foram adequadamente depositados", explica Fernando Bettega, do
Instituto Ambiental do Paraná. Nos anos iniciais de atividade, as mineradoras, que
operaram por mais de trinta anos, despejaram rejeitas sem tratamento direto no rio,
segundo o técnico. Mesmo depois de 1976, quando a legislação ambiental passou a
exigir licencíamento, elas continuaram em funcionamento sem licença definitiva de
operação e foram atuadas inúmeras vezes por isso e por despejo irregular de rejeitas.
( ... ) De acordo com relatório técnico da Cetesb, a água não está contaminada, mas a
contaminação por chumbo nos sedimentos ainda varia entre muito intensa na região
do Alto Ribeira e moderada entre Registro e lguape, o que poderá estar provocando
contaminação dos peixes de fundo (que vivem próximos ao leito do rio).
Os técnicos que fizeram o relatório acreditam que a contaminação de peixes, constatada em 90/91, deve persistir ainda hoje e fazem a seguinte ressalva no documento:
·com relação à contaminação atual dos peixes do Alto Ribeira pode-se supor que a
situação deva persistir, tendo em vista os níveis de chumbo detectados no sedimento
em julho de 1996.~
Na análise realizada em 1990/91, os peixes que apresentaram maior teor de chumbo
foram cascudos e mandis, mas o mineral foi encontrado também em manjubas, lambaris, sagüirus, carás e tainhas. Apesar de todas as espécies coletadas serem consumidas regularmente pela população ribeirinha, de acordo com o relatório, e apesar
de o documento recomendar "restrições, em caráter preventivo ao consumo de mandis e cascudos, entre os municípios de Ribeira e Eldorado e de qualquer espécie de
peixe proveniente dos Ribeirões Rocha e Betari", a Cetesb não avisou a população.
{Jornal da Tarde, 26/11/1996)
Apiaí tem índice recorde de intoxicação
A utilização de agrotóxicos nas lavouras de tomate está provocando intoxicação elevada entre trabalhadores rurais de Apíai, no Vale do Ribeira. ( ... )
Segundo apurou a Folha, em 96, 36 pessoas foram internadas, sendo quase um terço
do total (11 casos) menor de 18 anos, cuja exposição provocou intoxicação aguda.
o Centro de Saúde de Apiai, atualmente sob responsabilidade da prefeitura. não notifica casos de intoxicação desde 1994. ( ...)
Numa cidade com 27 mil habitantes, as 36 internações representam uma incidência
de 133 por 100 mil habitantes, dados alarmantes.
Esse número não incluí as pessoas intoxicadas que foram atendidas e dispensadas
sem internação. (...)
Uma consulta aos arquivos do hospital de Apiai revela que em 94 as intoxicações
agudas, motivadas por exposição aos agrotóxicos, somaram 59 internações (218 por
100 mil habitantes). Naquele ano, novamente o ranking de endemias com larga folga.
(Folha de S.Paulo, 03/06/1997)

Em outros momentos deste volume, trazemos trechos de depoimentos ou dizemos,
com nossas próprias palavras, as preocupações de pessoas do Vale preocupadas com o uso
de agrotóxicos nas lavouras.
Durante nossa estada em Eldorado, o que mais se falava nas calçadas, nas moradias
e nas casas de comércio, nos restaurantes, bares e farmácias era sobre as enchentes. As
,,-.
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pessoas nos eram apresentadas como o fulano ou fulana que havia perdido isto ou aquilo e,
de forma geral, tudo, na enchente. Falavam-nos da forma como as águas invadiram casas,
ruas e lugares há muito considerados seguros. Afora isto, detalharam o que as corajosas
águas do Ribeira de lguape carregavam: entre pessoas e animais agarrados em galhos e árvores, barris e barris de furadam ou, talvez, outros venenos usados na bananicultura.
É no mínimo intrigante constatarmos, e nossos interlocutores no Vale também notam
isto, que muito se fala sobre a atividade de extração de palmito (e outros itens) como contravenção e crime, mas pouco ou nada se fala de poluentes liberados no meio ambiente pelas
mineradoras e do uso de agrotóxicos na agricultura, como na da banana por exemplo, cartão
postal da economia do Vale do Ribeira (por que não falar do Estado?), cultivo considerado, ao
lado do chá, a porta de entrada ou incorporação do Vale no processo de desenvolvimento do
Estado.
No acompanhamento que fizemos do I Fórum de Educação Ambiental do Vale do Ribeira e da Semana do Meio Ambiente, ambos realizados no Vale e sobre o Vale, não houve a
preocupação de inserir os temas em alguma das mesas e, também, não parecem ser estes
assuntos relevantes para aqueles que se preocupam com o ambiente e a sociedade, que discursam sobre as alternativas de desenvolvimento e/ou sobre o futuro do Vale do Ribeira de
lguape.
Recentemente, um especial para a TV-Globo (novembro/1997), sob o título Contaminação por agrotóxicos no "Vale da Morte", apresentou o quadro alarmante de intoxicação das
crianças e adultos na região de Apiaí no Vale do Ribeira. O caso é bastante semelhante ao
desastre de Cubatão acima citado, provocando mortes, anomalias e sérios problemas de saúde.

[ quanto vale esta terra?
Iniciamos este item com uma seqüência de trechos de nossas entrevistas. Estes depoimentos contam desde histórias· vividas no passado até casos recentes de especulação
imobiliária, invasão de terras do Estado para exploração de riquezas florestais e loteamentos
clandestinos e também, os casos de desmatamentos não autorizados em áreas particulares.
Em seguida aos depoimentos, relacionamos uma série de casos estudados por Martinez (1995), acontecidos, de forma geral, entre a década de 70 e meados da década de 80.
Nestes casos, nossa atenção esteve voltada o lugar (que municípios) e para os motivos da
grilagem de terras, quando apresentados. Não nos preocupamos em resumir cada um dos
processos apresertados pela autora e nem o desdobramento final de cada caso, muitos, talvez, até hoje sem solução.
Antes dos comentários finais deste item, transcrevemos um longo trecho de Muller
(1980) sobre conflito de terras nas divisas entre os estados de São Paulo e Paraná, iniciados
em 1950, aproximadamente, e acompanhados pelo autor até meados da década de 70. Se à
época o conflito estava centrado no interesse de "grileiros, posseiros e comerciantes de madeira, que ambicionavam parte do Parque Florestal de Jacupiranga", hoje, o mesmo parque,
conforme depoimento abaixo, ainda sofre com a atuação de grileiros, a extração de madeiras
e a entrada de posseiros.
Vamos às entrevistas.
Quando eu era criança ainda [década de 30-40, aproximadamente], a gente plantava
milho, cana, mandioca. Naquele tempo nem café com açúcar a gente tomava. A
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gente moía a cana pra fazer o café. Maior parte do povo daquele tempo fazia assim.
Plantava arroz, milho, mandioca ... De tudo plantava um pouquinho ( ... ). Naquela
tempo a terra produzia mais e tinha pouca gente. Tinha a gente; não tinha fazendeiro.
Era mais gente pobre, como se diz? O mateiro, né?
[morador de Sete Barras. Coletado por Zan (1986:68) no início da década de 1980]
Inclusive a nossa região não tem um negócio chamado regularização fundiária, é
muito pouco, regularização fundiária é título, quer dizer que o cara realmente é dono
da propriedade. Tem muitas fazendas por aí de 1.000 alqueires, coisa assim, que foi
comprado posse, igual [a dos] meus pais. Meus pais foram [embora] e meus tios que
ficaram no sítio venderam a posse deles, mas posse é um negócio para quem vive e
trabalha nela, agora uma posse de 2 mil, 3 mil alqueires é grilar terra, é pegar terra do
Estado.
(Osvaldo I Cananéia)
O que devastou muito aqui? Quando entrou o búfalo. O pasto. Para a Secretaria do
Meio Ambiente já está claro que o que vai acabar com o Vale vai ser o capim.
Que já acabou com outros lugares, porque para o boi precisa de muito espaço, enquanto que a população aqui vive da lavoura de subsistência e não necessita de
grandes áreas.
Pelo número de búfalos que tem aqui, um peão é suficiente. O gado é criado assim
solto no pasto, não é confinado, então, um ali para tomar conta é o suficiente.
( ... )
O próprio fazendeiro que matou o companheiro [e] etes acabam mantendo a posse
para o fazendeiro porque dependem do dinheiro. O sistema nesse sentido é cruel, ele
tira tudo o que é do povo e não dá condições do povo viver dentro do sistema, o pessoal está fora.
( ...)
P- Que comunidades estão com mais problemas nesta questão da miséria, da clandestinidade?
R- Tudo igual. A mais pressionada está sendo André Lopes, que além de estar dentro
do Parque. tem 5 ou 6 processos de um advogado de São Paulo que se diz dono
de lá, o [], o diabo.
(Sueli I Eldorado)
... porque nossos pequenos lavradores foram praticamente expulsos da sua terra. Sou
nativo da Ilha Comprida e conheço muito bem a vida do nosso povo, essa regulamentação [ambiental] veio praticamente expulsar os moradores que moravam na sua
terra. Como aconteceu isso? Eles não puderam mais cortar o palmito, não puderam
mais caçar para alimentar os filhos. Atrás desse decreto, vieram os grandes empresários querendo comprar a terra, oferecendo emprego para o caiçara em São Paulo, e
muita gente entrou nessa conversa, vendeu a preço de banana, foi para São Paulo,
mas ficou 3 meses e o empresário falou que não tinha mais vaga para ele, porque
não precisava mais da mão-de-obra dele. Agora que já tinha tomado a terra do caiçara, por um preço muito baixo! Ele, então, vottou para a baixada, instalando-se na periferia dos nossos municípios, numa miséria! Porque o povo que vive lá no mato, não
sabe sobreviver na cidade, ele não tem estudo, não sabe como é a vida na cidade.
Outra coisa que precisa ficar claro é que o povo nunca desmatou a área, o povo preservava a nossa mata, nunca faltava nada, vivia de barriga cheia, sem depredar,
desculpem-me os ambientalistas aqui presentes, estou falando na minha linguagem,
não existia depredação. Os grandes empresários, os latifundiários, deixando os próprios donos como caseiros e aí veio a moto serra para retirar as madeiras, fazer o
carvão. Aí então que veio a grande devastação, que hoje a fiscalização ambiental
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sofre para controlar. Uma falha muito grande essa regulamentação [pois], hoje, temos
muitas áreas depredadas que não foi o caiçara, mas os empresários que compraram
a terra e hoje está depredando. O pequeno pescador sempre pescou, vendeu seu
peixe e vivia bem.
(Nezinho/llha Comprida)
Nós temos algumas áreas, que nem o caso da Ilha Comprida mesmo, por conta do turismo é que começou a acontecer, em 80, a especulação imobiliária. Um dos efeitos
mais negativos do turismo mal planejado. ( ... ) Devido a especulação imobiliária muitas pessoas começaram a comprar terras em São Paulo, e várias áreas, por exemplo,
têm 5 títulos sobre um mesmo local. Tem pessoas que compraram uma área dentro
do mar. Quer dizer, uma pessoa comprava a área lá em São Paulo, vinha aqui para a
Ilha Comprida e aí [o terreno] ficava dentro do mar.
(Maurício I Registro)
Outra coisa que ainda não fizemos é a história do turismo que comprou casa no lugar.
Por exemplo, lá no Jtacuruçá [Ilha do Cardoso}. Então, o pessoal de fora que ia ali,
acampava, depois começou a ter atrito com as famílias e nós começamos a ter atrito
também com o governo. Aí nós fizemos um acordo com o encarregado aqui da Secretaria de não deixar acampar mais ninguém lá. Podar o turista, né, e nós podamos.
O pessoal acampava, fazia bagunça, todas estas coisas. E a cobiça da terra, queriam
comprar a posse nossa lá e nós resistimos, nós não vendemos, foi uma coisa que a
gente conseguiu. Alguns ainda venderam algumas coisas Já, mas se todos tivessem
feito tinha entrado em conflito, porque vendia a posse e ficava lá e ia conviver diferente. Porque a gente teve umas pessoas (turistas} que tinham uma casa lá, que depois [até] saíram de lá, que queriam abranger tudo, tomar conta de tudo como se fosse deles.
(Adenil I Cananéia)
Até 85 ainda tinha isto. A gente vê processo antigo que isto está lá, o cara desmatou
100 hectares autorizado e tinha uma autorização em anexo para tirar tantas dúzias de
palmito.
P- E estes desmatamentos era para o que, pecuária?
R- A maioria virou pecuária ou na época ainda tinha projetos de seringueira, tentaram
muita coisa, cacau. Alguma coisa foi tentado nos anos 70 lá no Vale. Mas o que sobrou é pasto ou alguns casos banana.
P- Agora, já que a gente falou de pasto. Você que está na região. Existe um desnível
entre a quantidade de área de pasto apresentadas nos índices e a quantidade de gado
ou búfalo existente, quer dizer, você não tem, na verdade, tanto búfalo ou tanto gado
quanto a área de pasto declarado.
R- É verdade. É para ganhar terra em dois sentidos, tanto para ganhar expandindo
em cima do ... grilar mesmo, quanto para valorizar na questão ambiental. Uma área
desmatada vale mais.
P- Dá para fazer esta relação?
R- Dá. Aí é conveniente o cidadão declarar que ele tem pasto, mesmo que não tenha,
ou então fazer, derrubar. Para ele é conveniente que valorize.
(... )
É crítico porque está concentrado a extração de tora hoje em Parque. Os Parques
com problemas de vigilância, principalmente Jacupiranga, aí tem extração de tora
meio pesada e estas tora vão até para o Paraná. Até o ano passado tinha uma serraria em barra do Turvo e em Cajati que patrocinavam isto. As duas de Barra do Turvo
estão encerradas. Cajati, está capengando a serraria que tem lá, que está com 20-30
autos de infração, então ela já está muito .vísada pela fiscalização. O que a gente
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sabe é que o pouco que sai, sai bruto para o Paraná, passa de noite para ser beneficiada no Paraná.
K- Passa por onde?
R- Pela BR-116.
K- Pela velha BR! Assim na cara!
R- Na cara dura, de madrugada, mas passa. É esporádico, não está aquele fluxo
contínuo, mas é associado à abertura de estradas, para colonização, entre aspas, que
estão fazendo dentro do Parque.
K- Colonização entre aspas, o que significa?
R- Bairro do Conchas e Bela Vista, Pneu, onde está entrando posseiro pra caramba
está associado com madeireiro que ... Não é que eles estão sendo induzidos, é facilitado. Em alguns casos o madeireiro abre a estrada, faz as pontes ...
K~
dentro do Parque?
Ré, vende a área e hoje tem 3.000 pessoas lá. É a área que está crítica, ali do
Jacupiranga. Então, existe uma certa vinculação, mas eu não vou falar que todas as
pessoas que entraram estão ligadas a madeireiro, mas que em algum momento os
madeireiros facilitaram isto, abriram picada para tirar tora e depois a estrada estava
limpa foi entrando gente atrás.
( ...)
R- Os motivos de desmatamento? Em Eldorado é mais concentrado este negócio do
gado. Você não vai ver desmatamento grande para gado em Miracatu e Juquiá. Há
diferenças entre as áreas. Miracatu já começa a ter a história de sítio de lazer, no eixo
perto da SR, perto da cachoeira, perto da represa. Perto de Juquitiba já tem esta característica. Então, se você compra, por mais que você queira manter mato você vai
desmatar um pouco para fazer sua casa. sua chácara. a piscina e tal. Isto tem um
pouco, é uma característica meio própria ali de Miracatu. Mais nesta ponta mesmo
que está mais aberta para o turismo, está mais perto de São Paulo.
P- E em Eldorado e lporanga não? Com a questão das cavernas?
R- Não, Eldorado e uma parte de lporanga tem muito este padrão de fazendeiro
grande arrasando 1 oo hectares na marra mesmo, sendo autuado, entrando em área
dos outros. Esta cara deste desmatamento grande está concentrado hoje praticamente em Eldorado, Barra do Turvo, Cajati e lporanga, aquele lado ali. Que tem o
negócio da grande propriedade, do cara entrar mesmo para fazer pasto ou bananal.
P- A gente ouve o pessoal mais simples falar que este indivíduo que faz isto, ele vai
pagar multa, vai ser autuado e tudo mais, mas é tão irrisório perante o lucro que ele
tem que ele continua fazendo. É possível pensar isto?
R- A gente tem um probleminha na tabela de multa. Ela é fragmentada assim, por
exemplo, de O a 0,1 hectare é "x" de valor, de 0,1 a 0,5 hectares é "2x", e vai indo, aí,
depois, ela fica uma faixa de 2 a 5, de 5 a 1 O e depois maior que 1 O. Daqui para
cima, vamos supor que aqui é 1 Ox, é mais ou menos isto, digo, hoje é, arredondando,
3.000 reais; a menor multa é, arredondando, em tomo de 150 reais Mas, depois de 1 O
hectares, se você desmatou 100 hectares a multa também é 3.000 reais. Para quem
está querendo desmatar mil m2, 150 reais é muito. Mas, para quem está desrnatando
100 hectares, 3 mil reais não é nada.
P- Eu me lembro de ter lido em algum lugar que estava para sair uma revisão disto,
você pagaria proporcional...
R- Está em andamento. Isto está no projeto de lei de crimes ambientais, mas isto é
projeto, está lá no Congresso. Porque tem um limitante, porque não é uma coisa que
dependa aqui do DEPRN. Está dentro do Decreto que regulamenta, está em BTN,
coisa antiga, OTN. sei lá, é um Decreto de 90, que acabou dando este teto. Então, a
multa máxima que um policial pode aplicar é essa, não adianta.
Então, hoje está mais localizado. Em alguns lugares [o desmatamento] está mais associado a pasto ou a bananal. Mais nesta região do Médio Vale. No litoral, a pressão
de desmatamento está mais vinculado a loteamento. coisa do tipo. Em Cananéia,
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lguape e llha Comprida. Está até acontecendo pouco, mas a coisa está sendo muito
pressionada até pela série de controles que isto tem, tem problema cartorário em Ilha
Comprida. Mas, isto aí vai estourar cedo ou tarde. A pressão é outra, igual no litoral
norte. O desmatamento, então, no litoral é a questão imobiliária. No meio ali -- Registro, Pariquera-Açu, Juquiá - tem a pequena agricultura mesmo desrnatando, área
de posseiro, desempregado que vai para o campo, mas são desmatamentos pequenos, vão virar plantio de banana. No Médio Vale é desmatamento grande de fazendeiro, também tem o pequeno.
Barra do Turvo tem muito dentro do parque. Desmatamento hoje na Barra do Turvo é
só dentro do parque de Jacupiranga. Cajati também.
P- Mas, visando o extrativismo?
R- Tem as duas coisas. Tem a área que é grileiro mesmo, entrando pesado, como
tem também os colonos entrando lá; vendendo terra um para o outro. É uma ocupação muito difusa.
P- Posseiros?
R- É, posseiro. Até porque eles se chamam de colonos porque a maioria vem do Paraná.
P- Ah, eles se chamam de colonos?
R- É termo paranaense. A maioria vem da grande Curitiba, sei lá. Mas é o pequeno, a
maioria está entrando iludido, pagando 50 a 100 reais na posse. Às vezes o pessoal
fala que "ah, é coisa do movimento sem-terra". Não tem isto, não é uma movimentação organizada, é muito difusa. É estelionatário mesmo que vende terra para eles, faz
os loteamentos.
P- Onde que é?
R- Barra do Turvo e Cajati. O eixo ali da BR-116, dentro do parque Jacupiranga. Então, esta é a característica de desmatamento ali. Em Registro vai ser mais os pequenos, mas mesmo em áreas mais consolidadas tem empresários desmatando, mas, na
média, as áreas são sempre menores, o cara desmata 1 hectare, 2, 5. Desmatamento
grande praticamente não tem mais em Registro.
P- o que é um desmatamento grande?
R- Eu digo mais de 1 O hectares.
P- Qual é um máximo?
R- O maior desmatamento talvez visto está na faixa de 100 hectares. Os mais recentes estão acontecendo sempre em Eldorado. Área grande mesmo, em Cajati. Fazendeiro tentando formar pasto. Neste caso, além da multa, normalmente é feito laudo, vai para o Ministério Público. Como eu falei, tem a ação administrativa, a penal e
a civil, são três níveis.
P- Administrativos é mais a multa.
R- A multa, em alguns casos cai no penal porque é uma contravenção, se você for
mexer em área de preservação permanente ou dentro de parque; se for caça é crime.
Agora, a penalidade civil é um dano aos interesses difusos, que é o meio ambiente.
Normalmente a gente só encaminha para o Ministério Público os casos piores. Então,
o desmatamento lá do [ ], lá em Eldorado, este sim foi feito um laudo, delimitada a
área que ele desmatou e foi encaminhada à promotoria sugerindo penalidade contra
ele, mandar ele recuperar e tal, tudo isto sobreposto à multa.
(Roberto I Registro)
Há mais ou menos quatro anos, o Ministério Público passou a atuar nesta área da repressão criminal, nos delitos ambientais. Nós não assistimos a nenhuma diminuição
neste desmatamento desenfreado dos recursos naturais, principalmente do palmito.
Então a partir deste ano se tentou uma implementação numa outra área, que seria na
parte reparatória. Então, o indivíduo que desmatou, que depredou ele é chamado no
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Ministério Público, é feito um procedimento administrativo e ele deve reparar este
dano.
(Marcelo I Registro)
Em seguida, relacionamos uma série de casos de conflito de terra no Vale, estudados
por Martinez, não exclusivamente sobre áreas de preservação. Boa parte destes casos gerou
mortes de posseiros e jagunços, pois, de forma geral,
as autoridades locais - polícia, juízes, promotores - ou não tinham estrutura para
atender às denúncias crescentes de violência executada contra os posseiros, ou ao
contrário, agiam em nome da defesa dos interesses dos grileiros, auxiliando-os na
destruição de roças e de casas, além de ameaçarem os lavradores caso eles não
abandonassemsuas terras. Em função da ausência de apoio legal ou policial, os posseiros, não raramente, utilizavam-se de seus instrumentosde trabalho (facão, foice e
espingarda)para tentar barrar o processode expropriação.
(Martinez,1995: 143)

,,.-..

São eles:

r-

('

. -..
r-

rr-

• bairro de Utinga Grande/lguape, abrangido pela Estação Ecológica Juréia-ltatins. Seus
moradores, organizados em função das restrições ambientais, viram-se em confronto com
jagunços a partir da abertura de uma estrada, fato que fez surgir sete pretendentes à propriedade das terras.
• bairro Guapivuru/Sete Barras, onde pequenos produtores se organizaram para defender
suas famílias, ameaçadas pelo grileiro Paulo Guelê, com o objetivo de totalizar terras para
posterior venda a um empresário paranaense, João Mesquita, "que pretendia aproveitar-se
dos incentivos fiscais e plantar cacau" (Martinez, pg. 144).
• sítio Cachoeirinha/Juquiá, o posseiro Francisco Cândido de Lima e sua família foram despejados de suas terras em 1978, após inúmeros processos contra um "pretenso" proprietário das terras, tendo sido lesados também pelo advogado por ele contratado.
• bairro Pedro Cubas/Eldorado, meados da década de 70, um grileiro "utilizando-se de um
falso documento de propriedade, reivindicou na Justiça o seu direito à área". Após o abuso
de um advogado que queria cobrar dos moradores 35% da área como pagamento, os moradores foram assessorados pela Comissão de Justiça e Paz.
• bairro Sapatul e sítio lndaiatuba, em Eldorado, famílias se reúnem para registrar queixa
contra grileiro.
• bairro Ribeirão do Baixo/Juquiá, o grileiro João Rosa, médico aposentado, residente em
.São Paulo, juntamente com seus jagunços efetuava ameaças e violências contra moradores.
• bairro Caiacanga/Jacupiranga: "onze famílias estiveram ameaçadas de despejo por Reinaldo Maia, que havia arrematado as terras em leilão público em 1985, da empresa Perlita
Comercial Brasileira Ltda.; por motivo inexplicável estas terras haviam sido registradas no
cartório de Eldorado. João de Deus, advogado dos posseiros, descobriu que o mesmo pedaço de terra havia sido objeto de execução fiscal do Banco do Brasil, por falência da Eldorado Agropecuária Indústria e Comércio Ltda - uma empresa fantasma - e que, tanto a
Perlita quanto a Eldorado eram de propriedade de Rui Jurací Teixeira Nunes e Nilson Fraccari Lima, tendo ambas as firmas sido usadas para obtenção de crédito junto ao Banco do
Brasil." (Martinez,p.175)
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• fazenda Valformoso/Sete Barras. Tendo uma história jurídica bastante confusa, a Valformoso, em 1978, estava sob o nome da Field Comércio e Participação, sob direção de Lélio
de Toledo Piza e Almeida Filho. "O acirramento dos conflitos se deu com o início do projeto
de introdução da produção de cacau no Ribeira - em março de 1978 - que previa incentivos fiscais e créditos vultosos; mas, para uma empresa obtê-los, seria necessário comprovar que a área estava sem posseiros, por isso a pressão de Toledo Piza em 'limpar a área"'.
(Matinez, pg.177)
• bairro Vista Grande/Miracatu. O grileiro Angelo Pappalardo, que desde a década de 50
havia ocupado terras próximas a este bairro, no final dos anos 70, pretendendo anexar as
terras de Vista Grande, inicia um processo de ameaça a seus moradores. "O principal motivo dessa expansão e do conseqüente acirramento dos conflitos foi o projeto de empreendimento Colinas Verdes, sob a responsabilidade de Roberto Cesário Frota, que objetivava a
venda de chácaras de veraneio, aproveitando-se da enorme valorização das terras" (Martinez, pg.180).
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Finalmente, observemos este trecho retirado de Müller, o qual realça uma vez mais o
perfil de a quem interessaram e interessam as riquezas do Vale e a que propósitos.
Convém recordar a situação da conhecida região contestada pelos Estados do Paraná
e São Paulo... A questão sobre a que Estado pertencem os 265 km2 data de meados
do século passado, época em que a Comarca de Curitiba foi desmembrada da Província de São Paulo. No entanto, até o final da década de 50, na região viviam alguns
caipiras de há muito aí residentes. Nenhum investimento para lá se dirigira em virtude
das precárias condições de acesso. Mas, com a conclusão da Rodovia Regis Bittencourt, BR-116, cortando em 22,5 km a "região contestada", tomou-se um dos pontos
agitados do Vale do Ribeira em razão da súbita elevação do preço das terras ao largo
da rodovia. "A zona litigiosa havia se tornado ponto de atração para grileiros, posseiros e comerciantes de madeira, que ambicionavam parte do Parque Florestal de Jacupiranqa, criada pelo então Governador paulista Adhemar de Barros, também com
claros interesses imobiliários na área. Pelo lado paranaense, o Governador Moisés
Lupion movimenta-se motivado pelos mesmos interesses de seu colega paulista.
Para os moradores locais, não havia dúvida de que a fazenda Salto do lpiranguinha,
registrada em nome de quatro proprietários (Manoel da Silva, Oswaldo Sescol, Joaquim Sescol e Otávio Rodrigues Ferreira), era mesmo de Lupion e que a fazenda da
S.A.Hoteleira e Agrícola Rancho Alegre pertencia a Adhemar de Barros (... ) Outros
interesses também já rondavam o local: as fábricas de conservas de Jacupiranga e
Registro incentivavam os pobres moradores de Barra do Turvo a incursionarem nas
florestas do Parque Jacupiranga para extrair palmito (... ) Companhias de terras de
São Paulo igualmente se envolveram na disputa e, recorrendo a jagunços e matadores profissionais, obrigaram posseiros a assinar documentos (... ) Foi uma época de
muita morte, segundo relato de um dos posseiros que, em mais de 1.000 famílias, dizem ocupar a área desde 1883. Ainda hoje vivem eles (em que pese a justiça da Comarca de Apiaí ter dado ganho de causa a eles e condenado as Cías, de terras) sob o
medo da volta daqueles dias de violência, com queima de ranchos na luta travada
contra os grileiros. Desde aquela época, o governo paulista prometeu fazer o levantamento completo da área do município e legalizar todos os títulos de posse das terras usurpadas pelos grileiros do Paraná. Até hoje isso não ocorreu. [Os interesses
sem Fronteira, Opinião, R.J., 25/03/1977, com base em reportagens dos jornais o
Estado de S.Paulo, 31/12171; Jornal do Brasil, oa102·e 23/11 de 1973 e 02/06n4; e
revista Veja, 29/11n1]"
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Em janeiro de 1973, o governo criou um Grupo de Trabalho a fim de definir as diretrizes de atuação do Estado em relação ao Parque Jacupiranga. E, a despeito das recomendações deste grupo, o próprio governo paulista deu início a uma estrada que
cortava o parque, ao mesmo tempo que nomeava outra Comissão para executar o
Plano Diretor do Parque de maneira inteiramente diversa às recomendações do Grupo de Trabalho, de modo a convaíidar, de antemão, o traçado da pretendida estrada e
excluir as jazidas dos limites das terras públicas. Funcionários da Sudelpa já afirmavam que a rodovia facilitaria a penetração de empresários na área do parque, interessados em explorar as jazidas de mármore. AA partir de fatos desta natureza, o jornal
O Estado de São Paulo denunciou que alguns empresários estrangeiros já manifestavam o desejo de adquirir parte da zona litigiosa onde foram detectados reservas de
ferro, calcário, mármore rosa e grafite, além de madeira de lei, e insinuou igualmente
que não cessariam na área os interesses da família Adhemar de Barros, ao apontar
como um dos proprietários locais Adhemar de Barros Filho, atual Secretário da Administração do Governo Paulo Egydio. [Os Interesses sem Fronteira, Opinião,
25/03/1977, com base em O Estado de S.Paulo, 19/09n6]"
(Müller; 1980:79-81)
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Como vimos nestes poucos exemplos que chegaram ao público via jornais, revistas, teses acadêmicas e, também, através dos depoimentos, que não apenas a forma de aquisição
de terras no Vale aconteceu sob conflitos às vezes violentos, como também os motivos que
levaram empresas, grupos industriais, políticos e pessoas físicas a se interessarem pelo Vale,
são de uma forma geral o valor das terras e dos recursos naturais (madeiras, palmito e minerais). Não devem ser poucos os números de casos de grilagem de terras, com ou sem violência, "estimuladas" pelas políticas de desenvolvimento do Vale. Assim, ao lado do indivíduo que
efetivamente implantou, por exemplo, pastos para criação de búfalos ou afins, plantou seringueiras ou cacau no Vale e que direta ou indiretamente expropriou pequenos e médios agricultores, outras pessoas, físicas ou jurídicas, souberam aproveitar-se dos incentivos fiscais e
créditos bancários não na implantação de cultivas ou criações, mas para grilar terras e explorar as riquezas naturais. Aliás, percebe-se que o desmatamento gera duas fontes de lucro: a
exploração dos recursos naturais (madeiras, derivados e palmito) e o maior valor da terra nua,
ou seja, destituída da mata. Tem parecido que se isto foi válido no passado, como forma de
valorização das terras, é ainda mais importante hoje, como forma de escapar das restrições
ambientais, conforme o caso de formação de pastos. Nota-se, no entanto, que os avanços
recentes da legislação protetora da Mata Atlântica têm controlado esta prática. O art. 8° do
Decreto Federal 750/93 dispõe que "a floresta primária ou em estágio avançado e médio de
regeneração não perderá esta classificação nos casos de incêndio e/ou desmatamento não
licenciados". É, certamente, com base neste artigo que o Ministério Público vem atuando no
Vale, com o intuito de fazer o indivíduo que cometeu um delito ambiental reparar seu crime
recuperando a área, que não perde, conforme o artigo, sua classificação anterior.
Pela atualidade das informações de certos depoimentos, percebe-se que esta não é
urna história acabada: seja porque a população ainda sofre as conseqüências da perda de
suas posses; seja porque há ainda terras griladas ou compradas pelos especuladores no passado que não foram devidamente valorizadas ou não tenham encontrado bons negócios; seja
porque as terras hoje, em áreas de preservação ou em seu entorno, passaram a ser valorizadas justamente por serem áreas ideais para projetos de turismo ou casas de veraneio; seja
porque ainda hoje as velhas estratégias do passado são utilizadas para invadir terras, explorar
riquezas naturais e, quem sabe, iludir famílias com a promessa de "terras libertas".
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Em resumo, considerando os diferentes valores presentes nas citações acima:
Do ponto de vista da população: "a posse é para quem vive e trabalha nela"; as lavouras de
subsistência ocupam muito menos espaço que os pastos; o povo é obrigado a se empregar
com o fazendeiro que matou seu companheiro; a legislação ambiental praticamente expulsou os moradores; o caiçara é ludibriado duplamente pelo empresário que compra sua posse e oferece a ele um falso emprego em São Paulo; o povo tem que lutar para impedir a invasão de sua privacidade pelo turista que acampa nas praias e também, resistir à cobiça da
terra; quando desmata uma área para trabalhar, o "pequeno" tem dificuldades para pagar a
multa que para o fazendeiro talvez seja irrisória; etc.
• Do ponto de vista do capital: a pecuária necessita de muito pasto; terra com posseiro é terra
"desocupada" ou a ser "limpa"; área de preservação ambiental, principalmente litorânea, é
lugar de veraneio; pescador é gente pobre e ignorante, para quem um emprego em São
Paulo ou a venda de sua casa ou posse é um bom negócio; mata é madeira para lenha,
para carvão, para tora e, depois, o que sobra é terra de bom valor para pasto, para seringueira, para cacau, para banana, para loteamento etc.; a boa fé do consumidor o induz a
adquirir terras sem conhecê-la, portanto, ele é capaz de comprar um lote em pleno mar; se
ao desmatar 10 ou 100 hectares paga-se a mesma multa, então, desmata-se 100 hectares;
incentivos fiscais e créditos bancários existem para serem aproveitados; etc.
•

Se até aproximadamente 1985 um indivíduo desmatava 100 hectares com autorização,
após esta data, e mais especificamente após 1990 (Decreto Federal nº 99.547\90), o controle
sobre o desmatamento passou a ser mais sistemático. Mesmo assim, conforme depoimento do
representante do Ministério Público, não se assistiu a uma diminuição na quantidade de desmatamentos, daí, inclusive, ter havido mudanças rias estratégias do Ministério Público quanto
ao indivíduo contraventor: reparação do erro, no caso, recuperação da área degradada. Pudemos, também, a partir dos depoimentos, ter uma noção das "vocações" do Vale quanto aos
motivos e como estão distribuídos geograficamente os desmatamentos. Assim, resumindo:
• para formação de pastos e bananal, em geral grandes propriedades: Eldorado, Barra do
Turvo, Cajati, lporanga;
• para formação de loteamentos de lazer ou especulação imobiliária: Miracatu, Juquitiba, cananéia, lguape, Ilha Comprida;
• para pequena agricultura: Registro, Pariquera-Açu, Juquiá;
• para extração de madeiras e grilagem de terra: Barra do Turvo e Cajati, principalmente
dentro do parque Jacupiranga.

[o palmito
Por exemplo, em Eldorado estes dias um trabalhador foi complementar a renda familiar tirando palmito numa fazenda chamada ALIPERTI, não sei se é ALIPERTI, é uma
fazenda que está tentando fazer um projeto organizado, mas ai chamaram a polícia e
não sei o que aconteceu, acidente ou não, mataram este palmiteiro. Quando o Secretário [do Meio Ambiente] esteve aqui e citaram isto, ele falou "ah, mas está um a
um". Está um a um porque morreu um policial. Mas pior do que tirar sua vida é vocês
aqui, muitos talvez vão ser policiais, vão trabalhar de polícia florestal, eu conheço policial florestal que diz que a pior coisa é pegar estes pais de família que está chegando com palmito lá e prender ele. Então, não está um a um, está dois a zero, não é?
São pessoas da região que estão morrendo, lutando um contra o outro.
(Osvaldo I Cananéia)
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Além de passagens sobre o palmito, da extração à questão social a ele relacionada,
que surgiram nas diferentes entrevistas realizadas ao longo de nosso campo, tivemos a oportunidade de entrar em contato com alguns contextos diretamente ligados à questão do palmito.
Foram eles: a) entrevistas com um ex-palmiteiro que atuou no Vale na década de 1970 e com
o superintendente do Departamento de Proteção aos Recursos Naturais da região; b) Mesa
Redonda - Extração e Comercialização do Palmito no Vale, do l Fórum Regional de Educação
Ambiental do Vale do Ribeira (de 03 a 07 de dezembro de 1996); e) o relatório do projeto A
Exploração do Palmito na Mata Atlântica na Região do Vale do Ribeira, de autoria de Adernar
R. Romeiro, Rinaldo B. Fonseca e Nilton R. Pinto, do Núcleo de Economia Agrícola da
UNICAMP; e (d) matérias de jornais do último ano.
Sem termos realizado uma etnografia sobre o papel do palmito na cultura tradicional do
Vale do Ribeira, pudemos, no entanto, perceber que papel a atividade de extração teve e tem
na economia e sociedade do Vale.

ordem X desordem
r:
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Nesta época [1960 e 1970] aqui era meio que liberado. Então, as fábricas negociavam áreas particulares com os donos. Compravam o mato em pé e punham uma
turma para cortar. Ou punham a turma deles para cortar em áreas devolutas, em áreas do Estado, e iam entrando. Era extrativismo mesmo, isto até 80. Começa a cair
pela própria falta de palmito mesmo. Porque, na época, era autorizado a desmatar
áreas de capoeirão, mata primária, então, antes de entrar com o desmatamento tirava
todo o palmito e depois derrubava a área. Não tinha plano de manejo de palmito. As
poucas autorizações que eram emitidas, eram vinculadas a uma autorização de desmatamento, então, era um subproduto. Na época era comum ter autorizações para
fazendeiros desmatar 100, 200 hectares de florestas.
Até 85 ainda tinha isto. A gente vê processo antigo que isto está lá, o cara desmatou
100 hectares autorizado e tinha uma autorização em anexo para tirar tantas dúzias de
palmito.
(Roberto ! Registro)
p. E como é trabalhar com o palmito?
R- O palmito, eu comprava o mato e tirava o palmito. O palmito fino ia para a fábrica,
eu levava para Bertioga, lá pro [ ], levava para o Caiçara, lá em Registro, que é no
Vale do Ribeira. Depois de 9 anos eu parei e vim pr'aqui.
p. Como é esta coisa de comprar o mato?
R- É, comprava o mato, por exemplo, comprava o mato e o palmito que tivesse eu tirava tudo.
P- E o que sobrava?
R- Sobrava só os palmito fino que não prestava. Eu comprei o mato da Copersucar,
que é aqui em Bertioga, tirei tudo; comprei da fazenda Matarazzo, em Paranapiacaba; fui lá para Caraguá [Caraguatatuba], que vai para Salesópolis, tirei tudo também.
Depois eu não quis mais trabalhar com palmito.
P- Mas. era um trabalho que o senhor fazia sozinho?
R- Eu tinha 45 homens para me ajudar, tinha quase 200 burros para puxar o palmito
do mato. Puxava do mato, colocava num lugar que o caminhão pegava e levava para
o CEASA. Levava três caminhões por semana. Levava segunda, quarta e sexta.
P- O senhor mesmo que levava?

r:
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R- Eu mesmo que levava. Eu tinha dois caminhões. Trabalhava com lenha também,
eu puxava lenha para a fábrica, fazer papel, eucalipto. Depois eu parei tudo e vim
para cá.
P- Por que o senhor estava falando aquela hora ali pro moço que hoje se tem que
roubar palmito, naquela época era mais fácil?
R- Hoje por causa que ... Que nem o [ ] lá no Vale do Ribeira, ele tem várias plantações de palmito, reflorestamento, mas ele não tira mais o palmito dele, o IBAMA não
deixa tirar. Está proibido. Então, ele tem aquele pessoal que vendia para ele, então,
tira lá no mato, rouba lá no mato de outro. Lá mesmo eles enlatam o palmito, põe o
rótulo e vende, vende para os supermercados.
P- Ele não pode tirar o dele?
R- Não. Não pode tirar o dele porque ele fez um reflorestamento na beira da estrada,
então, o IBAMA não quer que ele tire. É muito bonito. Então ele não tira.
P- É um reflorestamento de palmito? Ele mesmo plantou este palmito?
R- De palmito. Ele mesmo plantou. Mas ele não pode tirar, ele tem que comprar de
outros. Que lá pro mato o palmito está proibido, né, não pode tirar, mas eles tiram.
Eles tiram e enlatam lá no mato mesmo, já sai enlatado do mato.
( ... )
É. Lá tem diversos rios, a gente atravessava na balsa, é muito palmito. Só que começou a proibir, proibir, então a gente ...
P- E naquela época não tinha tanta proibição?
R- Não. Naquela época eles vendiam o mato, a gente ia no Cartório e registrava tudo,
eles davam ... tinha a escritura definitiva, então, a gente tirava. Na CBA eu tirei palmito também, que hoje é do Antonio Ermírio de Moraes, que é de Miracatu.
P- E hoje ainda existe esta coisa de comprar o mato?
R- Ah, rouba, tudo roubado. Agora é roubado. Agora não tem ordem, não dá ordem
para tirar palmito, então, eles tiram escondido. O pobre tem que viver, não é? Então,
não tem outra coisa. Banana não está prestando mesmo, tá barato, então ele se vale
do palmito. Quando pega então aí ele está pego mesmo.
(ex-palmiteiro)

Acreditamos que estas duas falas, somadas a tudo o que já vimos na literatura, são
suficientes para percebermos que até recentemente a extração do palmito, assim como de
outros itens do extrativismo, obedeciam a uma certa "ordem".
Esta "ordem" estava ligada à legalidade, pelo menos é o que tem parecido, do indivíduo
(pessoa física ou jurídica) vender seu mato para a retirada do palmito. Venda inclusive documentada. Outra forma de explorar o palmito estava vinculada aos pedidos de desmatamento,
visando a implantação de pastos ou cultivas financiados por projetos de desenvolvimento. À
época, o que parecia estar "fora da ordem" era, tanto quanto hoje, a invasão de áreas devolutas e de preservação.
Em cultivando & manejando, veremos que esta "ordem" estava vinculada também a
uma certa prática de manejo, bastante parecida, inclusive, com aquela que hoje é apresentada
como uma das soluções para a preservação da Juçara e como alternativa econômica.

quem? por que? para quem?
A guarda e o transporte do palmito, isto é contravenção. A contravenção é um delito,
é uma espécie de crime, é o chamado "crime anão". E o outro é o recebimento até o
beneficiamento de um produto proveniente da floresta, sem licença ambiental. Nesta
situação se encontram normalmente os próprios industriais do palmito. Fora esta situação existe o próprio furto, a subtração da coisa alheia. São aqueles que entram na
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propriedade alheia ou na propriedade do Estado, caso dos parques, e subtrai o palmito, são os chamados clandestinos.
(Marcelo I Registro)
É que existe uma parcela dos clandestinos que corta o palmito por necessidade pois
não tem o que comer e isto é um problema social que deve ser resolvido pelas autoridades federais, estaduais e municipais
Existe outra parcela, que é a maioria, que estão no setor por pura especulação, explorando os necessitados, roubando o palmito das áreas do Estado e das propriedades
privadas. Vendem diretamente para os grandes centros consumidores. Estes é que
devem ser combatidos e punidos pelas autoridades com maior rigor.
(José Messias I Registro)

,,.....

R- Bem, na verdade, esta questão de como estão tirando palmito, para mim, é mais
um sintoma do problema da falta de políticas públicas. E um serviço extremamente
mal vistos: carregar 30 quilos nas costas, subindo e descendo morro, sujeito a ser
pego pela polícia ou pela vigia da fazenda. É perigoso, é pesado, é relativamente lucrativo, melhor do que trabalhar com banana hoje, com oferta pequena e que paga
três vezes menos. Pelo que dizem que um extrator médio tira, ele tira três, até quatro
salários mínimos fazendo isto. Mas, sem carteira assinada, correndo riscos, tendo que
trabalhar de noite, escondido, na chuva, no meio do mato, fica dias escondido.
P- Ele fica dias escondido porque a fiscalização está atrás ou é por que o trabalho
exige?
R- Porque está longe e obriga ele andar muito. Eles entram no mato e acampar lá até
voltar com a carga, com o burro, e às vezes, até já traz cozido. Dependendo da infra
do chefe da turma dele, as vezes ele já monta a fabriquinha no mato, ou na casa de
alguém. Mas, às vezes, o extrator não é daquele bairro, então, é comum ter gente de
Eldorado trabalhando em Cananéia, de Registro já foi pego gente cortando em cananéia, Eldorado em Sete Barras, lporanga vem cortar em Cajati. Ou, mesmo dentro
de Eldorado é muito grande, o cara vai muito longe de casa.
P- Isto por que é realmente um trabalho que exige este distanciamento ou ... ?
R- Não, conveniência do palmiteiro, ele tem uma turma de confiança e faz isto, estes
deslocamentos maiores. A gente viu associado às fábricas ...
P- Tudo facilitado por este indivíduo?
R- É o cara da fábrica que banca: gó, você tem um trabalho para fazer lá em Cananéia, vou levar vocês e pego semana que vem", coisa assim. A gente já viu isto.
( ... )
P- Quais são aqueles itens, hoje considerados criminosos, que eram praticados tradicionalmente pela população?
R- Até onde eu sei a atividade de cortar palmito não era uma atividade tradicional,
eles já entraram nessa sempre trabalhando com a fábrica. É uma coisa que tem em
livro. Aquele sobre lvaporunduva, do Queiroz, fala que nos anos 40-50 começou a
entrar fábrica que contratou o pessoal do bairro para cortar palmito. Pelo que se entende da leitura ali e das conversas, eles cortavam palmito eventualmente para comer e tal, não tinha a questão do comércio. Eles começaram a serem contratados por
fábricas. Quem ensinou a eles que aquilo é uma coisa de grande escala, colocou esta
demanda ali dentro, foram as fábricas. Foram se instalando nos últimos 30 anos. Então eu não sei até que ponto dá para falar que era tradicional e agora é criminosa.
Não sei se existe realmente isto. Você pode falar isto para a questão da roça, da derrubada com queima, o uso de fogo, aí sim. Nas áreas que viraram parque ou mesmo
não porque o fogo é contravenção.
P- Este tipo de coisa acontece ainda, é comum?
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R- Em alguns lugares sim. Então isto, a questão da roça mesmo, da derrubada, do
pousio florestal, aí sim cabe aqui. Eu acho que o palmito não, mas a derrubada sim.
(Roberto / Registro)
A população aqui sempre tirou o seu palmito, sempre tirou a sua árvore, tirou a madeira para fazer a casa, para fazer o chiqueiro, o galinheiro, a ponte, e assim vai, mas
a mata sempre esteve aqui, o palmito também.
Quando começou esta devassa do palmito? Foi ali em 87-88 que teve uma grande
invasão de palmiteiro de fora. Eu não sei se foi na região do Paraná que as leis ficaram mais rígidas, ou se lá já tinha se esgotado a reserva de palmito e vieram essas
firmas que extraem palmito, trouxeram um monte de gente do Paraná e soltaram aqui
na mata, e então acabou com tudo, acabou com caça, com tudo.
(Sueli I Eldorado)
E estas pessoas que tiram palmito, muitos também que eu conheço, já tiraram palmito em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então, só vivem no mato tirando palmito,
já estão acostumados a ficar no mato. Conheço famílias também que o pai não conseguiu como agricultor estar sobrevivendo, dar um sustento digno para a família, e foi
tirar palmito no parque. Ele, inclusive, está plantando palmito porque ele diz que vai
acabar o palmito, já está acabando, ele diz que quem fala que tem muito palmito ainda é indústria para poder pagar um pouquinho menos. Agora, o filho dele que já nasceu vendo o pai tirando palmito, o pai era produtor, é produtor e vai complementar a
renda, mas o filho dele já se sente marginalizado, inclusive, não vai na escola, vive o
tempo todo no mato, não convive com muita gente.
o palmito aqui na zona rural é igual a droga pro Rio de Janeiro, que o jovem vai traficar droga.
(Osvaldo I Cananéia)
A banana era bom, quando ia para a Argentina era bom mas quando dava qualquer
enguiço a banana ia para baixo. Aí eu não quis mais. Trabalhava na feira, exportava
para a Argentina, exportava para a Alemanha, depois parou tudo e eu larguei de trabalhar com banana, tava muito ruim.
Aí fui trabalhar com palmito, trabalhei 9 anos com palmito. Levava para o CEASA.
Levava direto para o CEASA.
( ... )
Eu tenho saudade, naquele tempo era bom. Era bom porque você levava o caminhão
de banana, chegava lá no mercado e já vendia, entregava, voltava e tomava a carregar. Mas depois eu chegava a ficar 2 a 3 dias lá sem vender. Quando tinha entrega,
tinha, quando não tinha ... ficava ali aturando os portugueses. Eu entregava muita banana ...
P- O que será que aconteceu nesta época que não conseguia vender a banana?
R- Porque antigamente a banana ia aqui do Brasil para a Argentina, depois o Equador
começou a plantar banana, então largaram de comprar daqui. Eles queriam exportar
banana para cá, o Equador, banana bonita. Então, lá é pertinho, é ligado, então, a Argentina compra do Equador. Em vez de ir daqui para lá eles compram lá, é mais
vantagem para eles.
P- Mas diz que o Vale do Ribeira é ainda o maior produtor de banana de São Pauto.
R- Sete Barras. Sete Barras é a capital da banana. Agora, no Vale do Ribeira mesmo
não quer mais plantar banana por causa da enchente. Agora, Sete Barras tem muita
banana.
( ...)
P- E tem muita gente trabalhando ainda com isto [palmito]?

51

--

--

-

r:

r:

r:

R- Ah, tem! Tem, aqui em Peruíbe tem muita gente que trabalha com palmito. Se pegar entra bem, mas eles ... que nem o [ ], que é muito rico, tem muito conhecimento,
ele tem o BDF, tem o IBAMA que ajuda ele, então, ele tira, escondido mas tira. Não é
escondido porque vende para o supermercado. Se fosse escondido mesmo não podia
vender, mas eles vendem. Este rapaz mesmo vende os rótulos para ele, vende 3-4
mil rótulos para ele pôr na lata. Só não pode onde ele tinha fábrica em Juquiá não
pode, mas vem lá do mato. Já vem pronto. Vai direto para o supermercado. Eles entregam no supermercado, supermercado grande.
P- Mas e se a polícia pegar?
R- De certo não dá nada porque está na prateleira o palmito, ele sabe que está proibido mas tira. Agora, o pequeno tira para vender para ele.
( ... )
P- E a fábrica, o policial não pega a fábrica?
R- Ah, aí é duro, é muito longe, às vezes eles pegam. Mas quando pega, às vezes, a
fábrica não é de um pobre é de um rico mesmo, vamos supor, que nem o [ ].
( ... )
Nada. O que tem a carteira de trabalho, INSS, é quem trabalha na fábrica. Aquele
que trabalha na fábrica ele é (?), trabalha na caldeira. Mas, os que tiram o palmito,
eles não tem nada, se cortar uma perna ele tem que se a ver com ele mesmo, não
tem nada. Aquele pessoal ali no Vale do Ribeira trabalha só com isto, de palmito, não
tem outra coisa.
K- Quer dizer que a pessoa vive mesmo do palmito, ele não é um agricultor que de
repente vai lá e retira um palmito.
F- Não, não, não. Ele vive do palmito. O chá antigamente dava dinheiro, não tem
mais plantação de chá.
K- Ah, não tem não é?
F- Tem pouquinho, algum japonês tem, mas é muito pouco. A banana não dá nada, o
arroz, planta o arroz não dá nada também porque na hora de vender é baratíssimo.
Então, não tem jeito, ele tem que viver do palmito, andar as carreiras, né?
K- Agora, este pessoal que vive do palmito, eles são pessoas que também tem terras
'?
I a.
F- É, às vezes eles têm terras mas onde ele tem a terra não tem o palmito.
K- E ele não planta nada na terra?
F- Alguma coisa para ele, planta mandioca, o arroz.
K- Mas não para vender.
F- Para o consumo, ter alguma coisa, para o consumo dele mesmo. Agora, quando
ele quer um dinheiro para comprar qualquer coisa ele tem que enfrentar o mato.
(ex-palrniteiro)
... porque não têm condições nem de poder plantar. Aí começa a exploração do palmito, eles nem falam abertamente, eles dizem que vivem do produto. Eles chamam
de produto. Até acham que a gente vai se opor, ou vamos fazer alguma denúncia,
mas para nós ainda bem que eles estão garantindo o sustento. A coerção por parte da
polícia florestal é tão grande, o ano passado infelizmente teve o caso de uma morte
de um chefe de família, pai de 8 filhos, viúvo, que não poderia plantar, estava fazendo o corte do palmito, foi abordado no mato pelos florestais e não sei se ele reagiu, o
que aconteceu, acabou ocorrendo um disparo e ele morreu. A pessoa está livre, mas
os 8 filhos estão abandonados, ele morreu porque ele estava buscando um sustento.
Só tem uma saída agora, a gente sabe que tem a pupunha, que é um palmito que
pode ser ... é uma forma de reflorestamento, é uma forma alternativa. ( ... )
P- Isso quer dizer que um pé de palmito é mais importante que uma vida, um pé de
palmito que, aliás, ia alimentar 8 crianças ....
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R- Nem seria pra alimentar, porque aqui eles fazem o trabalho assim: existem os que
ganham muito com o palmito, que são os intermediários; e eles ["os pequenos"] são
os que vão fazer o corte para ganhar 1 O ou 15 reais por aquele trabalho duro no mato,
para trazer um pouco de arroz, feijão, café e açúcar para os filhos. Eles cortam pela
sobrevivência.
(Piché I Eldorado).
Eu desde de 85 trabalho aqui, eu trabalhei no DEPRN agora trabalho com pequenos
produtores em Cananéia e Barra do Turvo e também estou trabalhando com jovens,
alguns jovens que optaram por ficar no sítio e outros que não é opção. Por exemplo,
tem uma família, uns amigos meus, eles foram para São Paulo e ganhavam 180 reais
por mês, só que moravam em cinco irmãos na casa da irmã; a irmã separou e com
180 reais por mês não conseguiram ficar em São Paulo e tiveram que voltar para o
sítio, mas o sítio está desestruturado, não tem produção, então começaram a ir roubar
palmito.
Tem muito acidente por aí, tem gente que está levando tiro de sal nas costas. Vai
roubar palmito no vizinho e leva tiro de sal, é humilhado. Estas coisas são um problema social. o pessoal chama este de ladrão, que vai roubar, tem que ser preso.
Morre. Mas, a pessoa que suborna a polícia: "não, eu tive que subornar porque eu tinha que pagar a prestação do meu caminhão". Isto é injustificado. A indústria também
quando compra palmito roubado: "ah, porque a indústria não pode morrer, a indústria
é importante para a região". Mas o cara quando vai roubar não é só para comer é
aquele jovem que também quer ter um tênis para ir ver a namorada, quer sair, coisa
assim, ele vai pegar palmito.
Inclusive a nossa região não tem um negócio chamado regularização fundiária, é
muito pouco, regularização fundiária é título, quer dizer que o cara realmente é dono
da propriedade.
(Osvaldo I Cananéia)
O palmito tem uma série de canais distintos. Então, vai ter desde o cara que é um ladrãozinho mesmo ocasional, que está na pior e resolve cortar e procurar alguém para
vender, mas o mais comum é quem já tem algumas equipes e tem um esquema de
produção, ele já entrega o produto no vidro. Este receptador, este pequeno empresário passa para ele o vidro, o sal o ácido cítrico, tampa, então, ele produz na casa dele
ou num rancho no mato, o risco é todo dele. E entrega o produto pronto para o cara
na outra semana.
P- Eu achei que ele tirasse o palmito, entregasse ...
R- ... ln natura?
K- ln natura.
R- Não, não, o que menos tem é comercialização ín natura. [Seria] uma terceira opção, que está diminuindo porque as fábricas estão sendo visadas pela fiscalização e a
maioria está sendo fechada. O cara entregava in natura para a fábrica um produto tirado ou na área dele ou de terceiros, com ou sem consentimento do dono, porque
tem as várias situações ...
P- Ah, tem com o consentimento do dono?
R- Tem, o próprio pessoal vende o mato em pé e quer uma parte da produção e alega
que foi furto depois. Se a polícia pega, ele fala "ah, não, não fui eu que autorizei não".
Mas é difícil isto acontecer. Então, com ou sem o consentimento do dono, o palmito
era tirado por equipes que eram associadas, são, são poucas mas ainda tem, associadas às fábricas - em Registro, em Juquiá, em Barra do Turvo - e a própria fábrica
processa.
P- Você falou de uma terceira forma.
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R- A primeira é a do cidadão de última escala, aquele que está mais desesperado
que vai lá corta e depois sai com o feixe tentando vender. Existe, cada vez menos
mas existe. Já vi casos. Tem caras que vendem na beira da estrada lá em lguape.
Então, é coisa mais pontual. O segundo, são estes que têm este esquema totalmente

paralelo da produção, já associado com algum atravessador que vem para São Paulo.
Este cara entrega os insumos, o vidro e tudo mais e entrega o produto pronto. E o
processamento é feito na casa do outro lá.
P- Este cara, este atravessador, vai pegar estes vidros e já vai vender na cidade. Ele,
na verdade, não tem nenhum estabelecimento, ele não é um empresário, ele é um
intermediário.
R- Aí, de novo, tem duas subdivisões ai dentro. Em alguns casos ele comercializa
sem rótulo mesmo, principalmente direto para restaurante, ou ele coloca um rótulo
falso, ou passa para uma outra pessoa para fazer isto. A maior parte dos palmitos que
estão na praça, o rótulo é falso. Então, tem esta subdivisão.
O terceiro, que era o pessoal que trabalhava vinculado às fábricas, existe cada vez
menos esta opção do palmito ser cozido dentro de uma fábrica. Porque algumas, por
exemplo, a Ge(?) em Registro tinha 44 autos de infração, porque sistematicamente
ela bancava ... tinha as equipes que trabalhavam para ela, em área autorizada ou não
pelo proprietário, mas nunca autorizado pela Secretaria ou pelo IBAMA, então, toda
vez que chegava a fiscalização lá o palmito não tinha nota, a multa era em nome da
fábrica e ela foi acumulando, acumulando até ser cancelado o registro, faliu e tal.
P- A partir de quando, mais ou menos, isto vem acontecendo.
R- É enquanto vigorou o Decreto Federal 99.547, proibia tudo. Ele é um Decreto de
90 e foi revogado em 93. Este período é isto.
(Roberto I Registro)
Internacionalmente eu sou consultor da ONU. Eu faço a parte econômica: substituição
de cultivas ilícitos por cultivas lícitos. Trabalho no Peru, na Bolívia, na Colômbia, na
Nicarágua, atrás de quem está plantando a papoula, trabalhando com quem planta
coca, para fazer cocaína. Nós sabemos que lá tem oito grandes problemas, todos da
área social e econômica: o cocalero, que planta coca; o narcotraficante, que comercializa; a máfia de Medelin, que todos já sabem; a máfia de Cali; a máfia internacional.
Cinco. E mais três problemas terríveis: o movimento guerrilheiro, o Sendero Luminoso; segundo, o movimento guerrilheiro Tupac Amaro, e, terceiro, o movimento guerrilheiro M-19. Portanto, meus jovens, para quem gosta de encrenca, é um prato cheio.
Eu estou trabalhando aí há dez anos, e quando eu vi uma comparação hoje aqui de
que o palmito é similar à droga ao romper no jovem a idéia de que as coisas têm que
ser feitas da forma lícita, que para conseguir alguma coisa a mais - o tênis, um jeans
-- ele tem que conseguir isto com o trabalho. Por favor, olhem o Vale, que trabalho
vocês têm aqui hoje? Palmito é um deles. Então ele lança mão e vai buscar dentro da
sua e da minha propriedade o seu meio de subsistência ou para a satisfação daquela
necessidade. Isto dói um pouquinho no ouvido da autoridade. Mas é verdade, não
estamos aqui para agradar ninguém, estamos aqui para falar a verdade. Eles [as autoridades} também sabem disto.
Então, um dia fazendo uma palestra em Tocati, bem no vale do rio Guaiaquil no Peru,
onde tem, só no vale, 70.000 hectares de coca, eu fiz uma palestra e aí eu perguntei
pro mediador: "meu amigo, quantos aqui são cocaleros?". E ele me disse: "todos".
"Quantos são produtores de cocaína?". E ele disse: "todos". E baixinho eu confidenciei no ouvido dele: "quantos são do Sendero?". Quantos são da guerrilha senderista?
E ele me disse: "todos. Porque se não forem cocaleros não existe outra coisa para fazer aqui a não ser plantação de coca. Se ele for somente produtor de folhas de coca
ele morre de fome, porque ser produtor de coca é a mesma coisa que ser produtor de
café, de cacau, de arroz, o rendimento é o mesmo, então ele transforma a folha de
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coca em pasta de coca, para depois vender para o narcotraficante. E na região existe
uma relação muito íntima entre o cocalero, o narcotraficante e a guerrilha, um apóia o
outro. Muito bem, se ele é contra o Sendero Luminoso, também não estaria aqui, estaria morto, porque aqui nesta região só está quem é a favor, porque quem tiver a coragem de dizer 'sou contra', morre".
Então, é mesma coisa de eu jogar a pergunta para vocês. Quem daqui nunca, olhando para mim, tirou ou teve um parente que não tenha tirado um palmito? Atire a primeira pedra. Pode ser que exista, são poucos. Quem aqui não comercializou palmito?
Agora, eu tenho quase certeza que todos. Ou os pais comercializaram ou o avô comercializou. Não vamos ser hipócritas. Quem aqui nunca comercializou com palmito?
Atire a primeira pedra.
( ... )
Por favor, [ ], muita gente só o conhece de ouvir falar no seu nome, por favor fique
em pé. Este jovem industrial dá emprego para muita gente. E poderia dar muito mais
se tivesse chance e não fosse calado muitas vezes com "aquele cara é um palrniteiro'', Ele é um industrial como o de banana. "Aquele é um palrnitelro" ... Por acaso isto
dá câncer?
( ...)
Quando eu vi este jovem se referir à grande preocupação que ele tem, eu até anotei
com as suas palavras, você disse assim: "o palmito é igual a droga do Rio de janeiro".
Que felicidade ter ouvido isto! Você enfocou de uma forma maravilhosa.
(Fausto I Eldorado)
P- Qual a relação entre o palmiteiro e o industrial ou empresário do palmito? Existe
intermediário? Quem?
R- Esta relação entre o extrator e o comprador são bem diversas, mas, normalmente,
o caso mais típico é alguém da própria região que tem uma rede de contatos. A pessoa extrai para ele e cozinha; ou, às vezes, tem uma turma ali, vários cortam e um só
vai cozinhar em casa, mas aí é um terceiro que está polarizando isto, vai colocar num
carro e vai levar para São Paulo.
P- Este terceiro é da região?
R- Normalmente até é, mas sempre tem um contato em São Paulo, que tem possibilidade de esquentar documento, falsificar rótulos, encaminhar estes produtos para o
supermercado.
P- E como isto sai em estatísticas?
R- Não sai. Você veja, este próprio relatório que você pegou ai, o pessoal teve dificuldades de conseguir. A própria Associação Brasileira de Supermercados não abriu o
jogo, não forneceu as estatísticas deles de palmito. Se você pergunta qualquer coisa
lá para eles, como é que é o fluxo da salsicha ou da ervilha, eles sabem, eles informam, da pilha, qualquer coisa, agora, do palmito! Quer dizer, na boa você vai lá pedir
eles não dão. O pessoal tentou pela UNICAMP, tentou pela própria Secretaria. Esta
informação não é aberta.
(Roberto I Registro)
E um outro problema é o palmito clandestino. Então nós gostaríamos de fazer aqui a
pergunta: quem é que ganha com a clandestinidade do palmito? Eu sempre fico fazendo esta pergunta para mim mesmo: quem é que está ganhando com o palmito
clandestino? Quem é que está ganhando com o roubo do palmito? Quem é que está
ganhando com estes jovens, estes pais de família que entram na propriedade alheia
para cortar palmito, às vezes, para comer e, às vezes, para conseguir um pouquinho
de dinheiro para resolver os problemas seu e da sua família? É esse palmiteiro, é
essa pessoa que está ganhando com este roubo do palmito? O Estado está ganhando
com a clandestinidade? Eu imagino que não. O Estado perde impostos, o Estado está
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vendo o seu patrimônio público dilapidado. Onde tem palmito na nossa região são nos
Parques, são nas Reservas do próprio Estado, e que são constantemente ameaçadas,
são constantemente roubados. O Estado tem que manter uma enorme equipe de vigilância para poder vigiar estas propriedades, são quase 300 mil hectares no Vale do
Ribeira hoje que constituem os Parques e as Reservas.
O produtor ganha? Também não ganha, porque ele vive constantemente ameaçado
pelo roubo. Nós temos ouvido inúmeras histórias de palmiteiros, de ladrões de palmito, que entram na propriedade alheia, que ameaçam o produtor "ou você vende o
seu palmito ou a gente rouba", e assim por diante. Nós ficamos sabendo de uma história em Eldorado que a família teve que trocar tiros com os ladrões de palmito, se a
mulher não tivesse dado tiro pro ar talvez o seu marido estivesse morto a essa hora
também. O produtor se vê constantemente ameaçado, não se vê incentivado a plantar palmito. Todo mundo que a gente vai conversar "plante palmito, plante palmito",
"para que que eu vou plantar se os outros vêm aqui roubar!" Então não tem tranqüilidade.
O consumidor também não ganha. Nós não sabemos de onde vem este produto, nós
não sabemos a procedência do produto, nós não sabemos qual é a qualidade deste
produto, nós não sabemos se este produto foi processado numa fábrica como a do
Fausto ou como a do Zé Messias ou se foi processado lá na beira do rio!. Eu não sei
se vocês sabem que a coisa mais fácil do mundo é colocar um palmito dentro do vidro, colocar para cozinhar e depois colocar um rótulo qualquer e vender. Provavelmente, quem está indo lá nos grandes restaurantes de São Paulo e vendo aquele
palmito enorme sendo servido talvez esteja comendo palmito que seja de um Parque,
de uma Reserva, seja de algum lugar aqui do Vale do Ribeira.
Então, a gente fica imaginando que a clandestinidade compensa. E compensa por
que? Porque ela não tem nenhum custo sobre a matéria-prima, esta matéria-prima
está aí, o palmito está aí é só ir lá e pegar e colocar dentro do vidro. Não tem custos
com a mão de obra. O palmiteiro chega e entrega ali o feixe de palmito, recebe, não
recebe 13º , não recebe férias, não tem fundo de garantia, não tem INSS, não tem
nada disso. Custa muito barato esta mão de obra, e não recolhe impostos, não recolhe tNSS, não recolhe ICMS. É claro que o palmito clandestino desta maneira é mais
barato. E quem é que está ganhando com isto? Eu acho que esta é uma pergunta que
nós temos que nos fazer.
(Ronaldo I Eldorado)
A gente tem muito palmito e não pode evitar de estar depredando, porque não tem
outro meio de obter recursos. Mas a gente sabe que esse palmito vai acabar. E quando acabar, a gente vai viver de quê? Mas, não é só a gente que tira. O rico também
tira. Ele leva para São Paulo e paga a gente com cheque sem fundo. Ele sabe que a
gente não vai processar porque é o pagamento de um trabalho proibido.
(morador local)

A ausência de direitos trabalhistas se estende aos outros tipos de extrativismo.
Mas, tem casos de acidentes. Eu sei de pelo menos um caso do cidadão morreu lá
em serviço. Tombou o trator na Barra do Turvo, na madeireira que era do prefeito por
sinal. O caso foi abafado. Até nem foi notificado como sendo de trabalho. Pelo menos
a informação que passaram foi esta. Então, é normal, não há esta proteção legal
mesmo. Então o cara nem foi colocado como acidente de trabalho, para receber seguro, etc, para receber pensão do INSS. A coisa foi meio abafado. Porque ele estava
num ato ilícito de tirar tora dentro de um Parque.
(Roberto I Registro)
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O extrativismo foi um dos objetivos do capital empresarial no Vale. Madeiras, minérios,
palmito, produtos pesqueiros eram (e são ainda) matérias-primas que geraram (e ainda geram)
muitos lucros. Apesar da legislação disciplinadora da extração vegetal e animal, não parece ter
havido durante um longo período, principalmente até finais de década de 70, uma séria ou
efetiva fiscalização sobre as atividades extrativistas, principalmente quando estas eram praticadas por grandes grupos econômicos ou pessoas físicas que levariam ao Vale o desenvolvimento trazido pelo chá, pela banana, pelo búfalo, pela seringueira, pelo cacau, pela pesca,
pelo turismo, etc. Mas, estas atividades foram também apenas os motivos "fantasmas" para o
aproveitamento de incentivos fiscais e créditos bancários, gerando o aproveitamento dos recursos florestais e sérios conflitos de terra. Porém, este capitalismo selvagem que se implantou sobre as riquezas do Vale, também se realizou sobre os recursos humanos. O cerco da
"cobiça da terra", da demanda do capital pelos recursos naturais, das monoculturas e pastos,
da desvalorização da cultura e das formas de trabalho locais forçaram o morador do Vale a ser
um trabalhador subempregado do capital. Não vendendo propriamente sua mão-de-obra, este
trabalhador, antes livre, se incorpora ao desenvolvimento às margens das leis ambientais e
trabalhistas.
Estes depoimentos feitos em contextos diversos e por pessoas diferentes em termos
profissionais e de motivações pessoais de ligação com o Vale, recontam a história que a literatura acima nos ilustrou. Como pode o palmito, de um insignificante item alimentício e econômico na cultura tradicional, tão valorizado na mesa do consumidor citadino nacional e estrangeiro, ser atualmente tão caro ao indivíduo que o extrai, não por seus ganhos propriamente, mas por suas noites de vigília, seus sentidos aguçados pela perseguição da polícia
florestal, seu papel de contraventor, sua cidadania aviltada, sua vida ameaçada pela arma e
pela fome?
Estes depoimentos ilustram três aspectos do extrativismo do palmito: quem extrai? por
que extrai? a quem interessa a extração?
Nota-se, fundamentalmente, uma tentativa de classificação do indivíduo que atua clandestinamente na extração do palmito. Assim, temos aquele que é pai de família, gente "de
dentro", o morador local, e aquele que é o especulador, "gente de fora".
Recuperando as expressões designativas para os "de dentro" e os "de fora" temos:
• "de dentro"
• categoria social: trabalhador (pai de família), polícia florestal, agricultor que planta ou
maneja palmito;
• motivos que levam o trabalhador à extração: necessidade, pois não tem o que comer; famílias onde o pai não conseguiu se firmar como agricultor; o pai era produtor;
não tem condições nem de plantar; está buscando o sustento; o sítio está desestruturado, não tem produção; precariedade da produção agrícola; não tem oferta de
emprego;
• "de fora":
• categoria social: extrator, intermediário ou atravessador, empresário;
• motivos: pura especulação; ganha-se muito com o palmito: não tem custos com a
matéria-prima, com a mão-de-obra e não paga impostos;
• como consegue manter a atividade: subama a polícia; tem muito conhecimento; é
rico.
Há, no entanto, uma certa ambigüidade na condição de empresário do palmito ou dono
de fábrica de beneficiamento do produto e, também, na do policial florestal, seja porque não
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são pessoas nascidas na região, seja porque estão identificadas com "os grandes", o governo
ou o capital.
O especulador, principalmente o intermediário, vem de fora em busca de matéria-prima
e mão-de-obra sem nenhum custo, uma vez que o extrator parece ser o único prejudicado no
processo. Seja o indivíduo que vem de outros estados ou regiões de São Paulo, seja o morador local, é o extrator que invade terras, rouba, está sempre ameaçado pelo dono das terras
ou pela polícia florestal. É ele, também, que está excluído dos direitos trabalhistas - 13º salário, INSS, fundo de garantia - e, no caso do pai de família, pelo pouco que recebe por este
serviço não tem condições de reestruturar seu sítio, ficando sujeito às atividades marginais
que lhe garantem o mínimo. A ausência ou mal direcionamento de políticas agrícolas detém
uma parcela dos motivos que força os indivíduos à extração. Em alguns casos, o agricultor é
obrigado a abandonar suas atividades agrícolas devido as leis ambientais que lhe dificultam a
derrubada para o roçado e/ou agricultura de mercado, noutros casos, as dificuldades de escoamento ou mercado para seus produtos, conforme o exemplo da banana, toma desinteressante a agricultura, forçando o trabalhador a buscar no extrativismo uma fonte de renda.
Outro aspecto das atividades extrativistas que não pode ser desprezado é, vale repetir,
seu baixo custo. Além de nenhuma despesa com a mão-de-obra, o intermediário economiza
na matéria-prima e nos impostos. Esta não é obviamente uma vantagem apenas da extração
do palmito, mas de todo produto do extrativismo, como o carvão vegetal, a lenha, a tora, as
plantas medicinais e ornamentais, etc.
Para a população local, não passa despercebido que há uma rede de interesses, não
facilmente identificável (o prefeito? o governo? o lbama? o policial? o industrial?), que está
ligada à clandestinidade da extração do palmito e de outros recursos florestais. Em alguns
casos, é notória a participação de políticos e governantes locais naquilo que os depoimentos
denominaram de máfia ou círculo vicioso da droga.
Na versão local, o palmiteiro clandestino "de dentro" é geralmente um extrator, enquanto o palmiteiro clandestino "de fora" pode ser um extrator mas também o intermediário,
ou "aquele que ganha com a clandestinidade". Pelos depoimentos há, ainda, um terceiro tipo
de palrniteíro, aquele que, voltado para a atividade de manejo sustentado, procura estar dentro
da lei. Para este, o termo "palmiteiro" precisa alcançar a qualificação de trabalhador. Aí, então,
o termo passaria a designar um profissional dedicado a um certo ramo do manejo sustentado.
Para isto, no entanto, os indivíduos têm que lutar contra dois empecilhos: o estigma que circunda o termo "palmiteiro" e o medo do extrator, que, armado, invade terras ameaçando famílias para roubar o palmito nativo ou, então, aquele palmito já manejado pelo agricultor - "ou
você vende o seu palmito ou a gente rouba".
Vale aproveitarmos, ainda, outras idéias destes depoimentos. Quais tipos de valores
estariam por trás da extração do palmito? Um não quer ou não pode perder seu caminhão e
suborna a policia; outro não pode deixar morrer a indústria e compra palmito ilegal; e o terceiro
quer um tênis, e todos os valores que a indústria da propaganda vende junto com o calçado, e
rouba o palmito. Mas, antes talvez de roubar o palmito, ele foi tentar a vida na cidade grande lugar do emprego, do sucesso, do dinheiro etc.-, onde encontrou péssimas condições de moradia e poucas chances de alcançar o salário almejado. Na volta, o sítio desestruturado, por
causa do abandono em busca da cidade grande, ou por causas anteriores - problemas fundiários, dificuldades na produção e/ou escoamento da produção vegetal ou animal, concorrência
dos produtores mais abastados, sujeição de seu sítio às pressões das leis ambientais ou do
setor imobiliário de terras ou turístico, etc.-, corroboram para as atividades marginais.
Assim, entre a morte do pai de família, alvejado quando roubava o palmito, e o palmito
ter sido comida de macaco no passado, cuja força da expressão está em destacar o papel
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irrisório que o palmito teria ocupado na cultura tradicional, há um longo processo de expropriações. As contradições deste longo processo colocam frente a frente o policial florestal e o pai
de família. Nas mortes dos dois, conforme realça a fala de Osvaldo em epígrafe, não é o mundo da contravenção e o mundo da ordem que estão em confronto e, portanto, a morte de um
vale a morte do outro. Estaria "um a um", conforme teria pensado o Secretário. Para Osvaldo
está "dois a zero", porque a história ou o processo histórico, que levou um a ser policial (empregado), é o mesmo que levou o outro a roubar (subempregado). Ambos, talvez expropriados
de sua autonomia e liberdade de cultivar suas terras, submeteram-se ao "desenvolvimento"
imposto sobre o Vale.
A história da morte deste pai de família nos foi contada por diferentes pessoas, do Litoral e do Interior. O caso quase já representa um anti-mito preservacionista, assim como Cubatão, um anti-mito desenvolvimentista. Mas, não é apenas isto, pois a política de preservação é
uma entre as muitas impostas sobre o Vale. Na verdade, o caminho que o povo percorre entre
comer a comida de macaco e ser um ladrão, roubando o palmito do vizinho e sendo humilhado, é o caminho dos conflitos sociais resultantes, contraditoriamente, das tantas políticas ou
alternativas de desenvolvimento aplicadas sobre o Vale.
Se as políticas desenvolvimentistas favoreceram o empobrecimento da população local, ao beneficiar a concentração de terras, a especulação imobiliária, ao desqualificar a vida e
o trabalho locais em nome de padrões urbanos de vida e lógica de trabalho empresarial, a
política de preservação ambiental pouco diferiu ao expropriar modos-de-vida e usufruto dos
bens naturais às populações "impactadas" pelas unidades de conservação. Embora mais recentemente a legislação tenha diferenciado a prática das comunidades tradicionais daquela
dos empresários, conforme parágrafo único, art. 2°, do Decreto 750/93, isto nem sempre foi
assim. E, ainda, o artigo por si só tem pouca expressão se, por um lado, a população não estiver informada acerca dele e não reivindicar sua aplicação, e, por outro lado, se os órgãos
competentes não tiverem infra-estrutura e pessoal para implementá-la.

1 cultivando e manejando
Nós temos que ter claro que ao lado de ser a causa da estagnação econômica, antes
de ser a causa do atraso do desenvolvimento da nossa região, os nossos recursos florestais são uma grande riqueza. É um imenso recurso que nós temos e que nós precisamos saber como explorar. A floresta atlântica tem por hectare mais árvores, mais
espécies vegetais do que tem a floresta amazônica. Alguns levantamentos demonstram que em um hectare você chega a encontrar 200 espécies de vegetais diferentes.
Se nós aprendermos como explorar, como manejar uma espécie que é o palmito,
quem sabe se nós aprendermos a manejar e a explorar pelo menos uma dezena
destas espécies que estão presentes em nossa mata nativa, nós podemos ter um
rendimento econômico, nós podemos ter a melhoria da qualidade de vida para a maioria da população da nossa região. É esse o objetivo do nosso trabalho, é descobrir
alternativas que possam gerar um rendimento econômico sem depredar, sem destruir,
conservando a floresta que é um imenso patrimônio, que é uma imensa riqueza que
nós temos aí. Além do palmito nós temos as plantas ornamentais, nós temos as bromélias, nós temos os cipós, nós temos as taquaras, nós temos as frutíferas, nós temos as plantas com potencial medicinal e nós temos uma imensa riqueza nesta floresta que ainda nós não conhecemos, nós precisamos conhecer esta riqueza. Nós fizemos, nesta mesma área em que nós trabalhamos, um levantamento com um produtor de árvores medicinais e ele nos apontou numa pequena área de não mais de
dez alqueires mais de 80 plantas com potencial de uso medicinal, conhecido pela
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medicina tradicional, pelos usos e costumes do nosso povo. Aí está nossa riqueza.
Aprender a manejar, aprender a tirar isto da mata sem destruir é o nosso desafio. é
com isto que nós temos que procurar trabalhar.
Trabalhar com palmito, então, é por causa destas características. Ela é uma planta de
fácil comercialização; ele concilia conservação com economicidade e isto para nós é
o aspecto mais importante e é por isso que nós procuramos trabalhá-lo.
(Ronaldo I Eldorado)
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Gostaríamos que o leitor percebesse a semelhança entre este trecho e o trecho do relatório de 1810 de algumas páginas anteriores. Em um e noutro os olhares se voltam para as
riquezas naturais e o grande valor econômico de seus recursos. Em 1810, o conselheiro sugeria a exploração indiscriminada dos bens naturais, o aproveitamento das "dadivas que a natureza nos offerece com prodiga e benfeitoria mão, e que se não semearam".
Felizmente. este trecho de palestra conferida em 1996, na Mesa Redonda Extração e
Comercialização de Palmito no V.R., chama nossa atenção para o manejo das espécies e para
o bem comum, para as "alternativas que possam gerar um rendimento econômico sem depredar, sem destruir, conservando a floresta que é um imenso patrimônio".
Vale relembrar o já dito e repetido aqui tantas vezes. Até recentemente o manejo não
era uma meta nos planos dos governos e isto tem transparecido em nossas entrevistas direta
ou indiretamente. Alguns dos recursos florestais apontados acima atraíram a atenção de investidores de um passado recente, que além de não se preocuparem com a preservação ambiental, durante o processo de exploração destes recursos, muito pouco do lucro obtido foi
investido no Vale e a população ficou ou à margem do processo ou foi por ele expropriada.
A questão do manejo surge recentemente ligada à problemática ambiental. O ponto focal do manejo é conciliar preservação e economia, pois
metade destas terras que hoje são cobertas por florestas estão dentro das Unidades
de Conservação, a outra metade pertence a proprietários ou a posseiros, que não têm
o título mas vivem e moram muitos anos em cima desta terra. Então, trabalhar com
florestas. trabalhar com os recursos florestais é certamente buscar algumas alternativas para o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Devo lembrar aqui
que nestes dez anos nós já ouvimos muitas histórias e muitas possibilidades de alternativas para o desenvolvimento da região do Vale do Ribeira. Em outras ocasiões já
se falou que talvez essa ou aquela cultura pudesse ser a chave de salvação, a tábua
de salvação para a nossa região. O projeto CEDAVAL, que foi financiado com dinheiro do governo japonês, custou 8 milhões de dólares, tinha como prioridade trazer para
a nossa região o cultivo do arroz irrigado nos moldes feitos pelo Japão. Outras alternativas, como a seringueira, o cacau, o búfalo também já foram apresentados em outras ocasiões como sendo a tábua de salvação para a solução de todos os nossos
problemas. Quero dizer que sem discordar e sem desmerecer cada uma destas culturas, porque eu acho que todas elas são importantes, é que eu não acredito que tenha
um produto ou que tenha uma cultura que vá resolver todos os problemas da nossa
região. Eu acredito que a somatória de todas estas alternativas, onde tem lugar para
a piscicultura, onde tem lugar para o ecoturismo, onde tem lugar para o manejo do
palmito, tem lugar para a criação de búfalo, tem lugar para a criação de pequenos
animais, a somatória de todas estas alternativas talvez possa ser a saída que todos
nós estamos procurando. E é nesse sentido que nós trabalhamos com o palmito.
(Ronaldo I Eldorado)

Ao mesmo tempo que Ronaldo nos aponta a diversificação de oportunidades que o
Vale pode e tem oferecido a seus moradores, ele também nos reabre preocupações. Por que
estas tantas outras alternativas econômicas que foram implementadas para o Vale não trouxeram o desenvolvimento que seus Planos ou Projetos prometiam? Por que o Vale tem sérios
problemas sociais (do extrator do palmito ao conflito de terras)? Assim, sempre é oportuno
refletir a quem servem estes novos projetos de desenvolvimento. Que estes novos projetos
não repitam a essência dos anteriores no sentido de beneficiar apenas "os grandes", deixando
os "pequenos" à margem do processo. Acreditamos que o cultivo e o manejo do palmito assim
como de outras espécies florestais, também devam ser precedidos destas preocupações.

a) palmito
A questão do manejo das espécies florestais (contemplado no Decreto 750/93), tem
sido encarada hoje como uma das formas de combate à exploração predatória e, também,
como uma via alternativa de renda ao agricultor, principalmente no que diz respeito ao palmito,
considerado pelo superintendente do DEPRN de Registro como o principal problema enfrentado pelo órgão nos últimos anos.
Em que consiste o manejo?
De que forma ele pode contribuir para amenizar os atuais problemas sociais do Vale?
Em o que é? por que? onde?, os trechos de nosso campo dirão sobre porque o manejo emerge como uma alternativa de sustentabilidade do palmito; o que é o manejo, no sentido de explicar sua diferenciação com o cultivo da pupunha; e onde ele pode e deve ser desenvolvido.
Em como?, veremos como é realizado o manejo, ou seja, em que consiste esta atividade na prática, ou tecnicamente.
Em para quem? quais os empecilhos?, saberemos das exigências para o desenvolvimento de um Plano de Manejo Sustentado e quais têm sido os empecilhos à implantação
destes Planos.

o que é? por que? onde?
recortes de jornais:
•Açaí ganha terreno no Pará. Gazeta Mercantil, 22/10/1996
•Registro investe no palmito ecológico. Folha de S.Paulo,
06/11/1996
•Pupunha toma do lugar do palmito. Gazeta Mercantil,
18/06/1997
•Espírito santo planta palmito irrigado. O Estado de S. Paulo,
20/08/1997
•Palmito agora terá selo de qualidade. Folha de S. Paulo,
21/10/1997
Conforme notamos pelos títulos das matérias acima, o palmito passou a povoar os jornais do último ano de uma forma bastante otimista e que nos interessa aqui especialmente.
Todas elas são unânimes em afirmar a importância do cultivo da espécie pupunha - de fácil
adaptação à lavoura mecanizada e rapidez no retorno econômico - na salvaguarda das espé-
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cies juçara e açaí, ameaçadas de extinção. Uma outra medida recente que parece contribuir
para "desestimular a extração ilegal do palmito natural é a criação do selo de qualidade " (Palmito agora terá selo de qualidade ... ).
Mas. vamos a trechos destas matérias e de entrevistas.
Agricultores do Vale do Ribeira, no extremo sul do Estado de São Paulo, estão iniciando a colheita nas primeiras lavouras de pupunha da região. O plantio começou há
três anos. ( ... ) Em 95, a área plantada de pupunha atingiu 250 hectares. Este ano,
essa área quase triplicou e as lavouras já ocupam perto de 700 hectares.
De acordo com a DIRA (Divisão Regional Agrícola) de Registro (185 km a sudoeste
de São Paulo), este ano já deverão ser colhidas 85 toneladas de pupunha.
A estimativa de produção para 1998, quando todas as palmeiras já estiverem em
ponto de corte, é de 840 toneladas.
"A pupunha vingou no Vale do Ribeira, porque a região possui clima e incidência de
chuvas muito próximos da Amazônia, sua região de origem", explica o agrônomo da
DIRA Luís Gustavo de Souza Ferreira, 28. ( ...)
Mesmo assim, a plantação de pupunha é cara e ainda está restrita a médios e grandes agricultores. O custo por hectare chega a R$8.600.
O que encarece a produção é a compra da semente, que representa 85% do custo. A
semente é importada do Peru e custa R$ 25/kg.
"Já estamos desenvolvendo matrizes e em quatro ou cinco anos teremos a produção
própria", diz Ferreira.
(Registro investe no palmito ecológico ... )
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A produção agrícola da pupunha está possibilitando a reativação parcial de uma das
três indústrias de preparo e embalagem do palmito do Vale do Ribeira. Por falta de
matéria-prima, as outras duas fábricas permanecem fechadas.
Desde o início do ano, a indústria de conservas Setva produz palmito de pupunha.
Atualmente a produção já se aproxima de 3.000 vidros (300 g cada) por mês.
ªSe não estivesse trabalhando com pupunha, já teria mandado embora meus funcionários", conta José Messias, 40, dono da empresa. Ele emprega dez pessoas.
Para Messias, a falta de matéria-prima e a questão ambiental inviabilizam a industrialização do palmito juçara. "Não há outra saída que não introduzir espécies que não
prejudiquem a ecologia."
Entre 1980 e 85, quando a juçara era farta e as leis ambientais mais frouxas, a indústria de Messias chegou a embalar 70 mil vidros por mês. Hoje embala 10% disso.
(Fábrica é reaberta e lança a Kipupunha, in: Registro investe no palmito ecológico ... )
P- Hoje existe o produtor do palmito, isto é uma coisa no Vale e no Brasil, inclusive,
eu peguei algumas reportagens que tem saído sobre a pupunha ...
R- Tá. É outra coisa. Produtor você diz plantador. Então, é o produtor rural mais estabelecido, o dono da área que planta, pega o dinheiro do Banco, vai lá e planta. Pupunha é muda cara, e tal. Então, é outra coisa.
P- E isto existe no Vale hoje e com significado?
R- Existe. Está começando. Tem um "boom" lá agora.
P- No Fórum esta foi a ênfase.
R- Eles falaram, mas, assim, são coisas onde uma não substitui a outra. Pode até
acontecer da pupunha tirar mercado da juçara, eu não sei. Não são diretamente concorrentes. Porque a pupunha é para plantar como se planta a banana, é agricultura.
Não confundir com o manejo florestal. A espécie é outra e o sistema é outro.
P- O que estes senhores fazem - o Fausto Coral, o José Messias e o Ronaldo Ribeiro
- é a pupunha, nesta forma plantada?
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R-Tem as duas coisas. O Messias tem área plantada, ele trabalha com a compra de
outros que plantam. O Ronaldo, trabalha numa área de manejo mesmo, da fazenda
ALIPERTI, é manejo florestal, é juçara, é natural. O Fausto, está no meio do campo,
ele faz as duas coisas.
Tem que distinguir bem o produtor que está extraindo a área natural daquele que cultiva a pupunha.
'
( ...)
Se o seu problema for fornecer palmito barato em grande quantidade para a população, então o melhor é plantar pupunha lá do Nordeste, do Espírito Santo, lá do interior
do Estado, sai mais barato porque corta com um ano e meio, dois anos, rebrota. Então, provavelmente, o preço final do pupunha vai ser mais barato. ( ...)
Porque é o seguinte, isto é interessante para o proprietário. Eu tenho a área, eu tenho
recurso para plantar banana, pupunha, cacau. Eu vou escolher. É uma alternativa
para quem tem terra e condição de usar. Agora, para este povo que está entrando no
mato, não é um problema deles. É agricultor que faz isto. Pode ser até que se vai falar "ele pode ir para a pupunha", aí é uma outra história.
( ... )
O manejo, eu acho que não dá para defender como atividade exclusiva para ninguém. Porque, como eu já falei, a lucratividade dele, a produção por área, é muito
pequena comparado com a agricultura. Já tem antes uma pré-condição, que a gente
está assumindo, que a vocação do vale é florestal, que tem um monte de leis, é a
própria situação lá da região, que vai dizer que não pode desmatar. Então, você não
vai comparar uma área que você está manejando palmito, a lucratividade dela, com
uma área que você está plantando café ou cana, ou qualquer coisa, porque sempre
vai ser menor. Não vai dar o lucro comparado a se você for fazer uma agricultura
mais pesada, mais intensiva. Agora, se você comparar com uma área de mato que
não está dando dinheiro nenhum, inútil do ponto de vista econômico, aí você tem lucro. Eu acho que este é o raciocínio, você tem que comparar com o que? Com aquela
mata que está lá hoje e o meio ambiente, entre aspas, não está deixando desmatar.
Se você desmatasse esta área e plantasse banana, com certeza deve dar mais dinheiro por hectare no começo do que o palmito. Mas não é essa a alternativa que é
dada, a alternativa é: "deixa o mato como está ou manejar?" Não é fazer agricultura
ou manejo. Se você for fazer "agricultura X manejo", agricultura sempre vai dar mais
dinheiro. Agora, se você fizer o manejo do palmito, da planta medicinal, de alguma
madeira, pode ser até que venha um lucro por hectare. Então, eu entendo que isto aí
deva ser visto como atividade complementar. Você tem uma área lá no seu sitiozinho, 1/3 é mata, a metade é mata, ali você tira o palmito e a outra metade você vai
fazer agricultura. Ninguém está defendendo que a pessoa vai viver só de palmito,
porque não vai mesmo. A não ser um proprietário de 500 hectares, 1.000 hectares de
mata, aí já dá para ele manter aquela unidade. Eu estou falando só do manejo florestal, ele é viável como uma atividade única apenas em área grande. Para o pequeno, ele tem que ser pensado a médio prazo, a longo prazo como uma atividade complementar, uma poupança, por causa daquele trecho ali de mata dentro do imóvel que
ele não vai poder desmatar mesmo, não só por força de lei mas também porque é
morro, porque o solo não presta. Isto já está bem conscientizado, tanto que eles não
desmatam tanto assim mais.
P- De qualquer forma você está falando do cara que tem uma propriedade?
R- É sempre isto.
P- Não é possível o manejo numa área de proteção ambiental?
R- De quem é esta área?
P- É do Estado.
R- Então, por lei os parques não podem ter atividade econômica, artigo 5° do Código
Florestal, acabou. Nas APAS, são áreas de preservação mas também são áreas particulares, então, vai ser sempre terra de alguém. Uma coisa que até é sugerida é de
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fazer manejo comunitário, coletivo, em áreas devolutas. Isto não existe. Não existe
estas tais áreas devolutas mais lá. Ou virou parque ou tem fazendeiro em cima. ou
posseiro. Existe área devoluta que não é parque, mas está com comunidade, de ívaporunduva, da Praia Grande, e tal, mas um dia isto vai ter que titular para eles. Então,
a área seria deles. Em última análise, então, estas áreas vão virar áreas particulares.
P- Enquanto não titula eles estão submetidos às leis ambientais.
R- Não. De qualquer jeito, é isto que eu estou falando, você tem que pensar que
como "é uma gleba", você tem 1.000 hectares lá, sei lá, 3.000 hectares em lvaporunduva, mas você tem que pensar aquilo como uma unidade. É um imóvel de exploração coletiva, mas é um imóvel, tem fronteira definida, então, você vai fazer um manejo ali dentro. Uma parte daquela área, eu acho que é vocação mesmo, é para fazer
manejo de palmito, e eles fazem agricultura em outra parte. Vão ser atividades complementares. Então, eles não vão viver só de palmito, vai ser uma atividade a mais
ali dentro.
Talvez. então, você tenha um fazendeiro com 3.000 hectares de mato, aí sim ele
pode falar que tem uma fazenda de palmito, compensa. A ALIPERTI, que é uma exceção, tem 30.000 hectares, onde que o Ronaldo trabalha, lá eles estão mantendo a
propriedade, mas gera, sei lá, no máximo, talvez , 50 empregos para 30.000 hectares.
É bom isto? Se você pensar do ponto de vista da preservação é bom, eles estão
mantendo 30.000 hectares de floresta íntegra, entram lá de vez em quanto só para tirar o palmito e saem de novo e o mato está lá. Do ponto de vista ambiental isto é
ótimo. Talvez, "ah, emprego", mas, assim, sempre é bom lembrar que é alternativa e
50 empregos, e era nenhum. Porque esta área é floresta em estágio avançado ou
primária, Serra do Mar, vizinho de parque, extremamente declivosa, nunca eu dou
autorização para desmatar mesmo, e se desmatasse a erosão ia comer solta, o solo
não presta, então, é bom falar que estes 30.000 hectares não são 30.000 hectares de
terra roxa em Ribeirão Preto. A alternativa é não fazer nada na área ou fazer este
pouquinho com manejo. Se você comparar este pouquinho com manejo com alguma
coisa da agricultura sempre vai estar em desvantagem. Então, o manejo florestal, é
bom lembrar, é alternativa, é complementar, é para usar as áreas florestais e tem
muita área para agricultura. E uma das coisas que você pode usar como agricultura é
a pupunha. Então, eu penso como ideal, que numa mesma propriedade, seja um pequeno posseiro ou não, vai ter manejo de juçara convivendo com plantio de pupunha
e de banana. São coisas diferentes, talvez na hora que você puser num vidro para
vender em São Paulo vai estar a mesma coisa, o mercado não está distinguindo. Um
sempre foi considerado mais caro e melhor, é de outro padrão, e tal. Isto um dia, talvez, vá entrar nesta história de certificação. É até proposta nossa que seja obrigatório
escrever no rótulo a espécie botânica. Porque hoje você come açaí pensando que é
juçara, ou pupunha, ou, então, o consumidor não se preocupa em saber a diferença.
(Roberto J Registre')
Só tem uma saída agora, a gente sabe que tem a pupunha, que é um palmito que
pode ser .. é uma forma de reflorestamento, é uma forma alternativa. Investe então,
se não quer destruir o juçara, investe na pupunha. A gente até tem um pequeno projeto a nível de Secretaria que está chegando agora para nós, a gente está fazendo
com pomares e agora com alguns produtores vai começar a repassar a pupunha. Se
for uma experiência que dê certo para o município, a gente pretendia fazer em grande
escala. Mas a primeira exigência do governo nesse projeto, olha lá, é que a pessoa
para ter direito a receber essas mudas de pupunha ela tem que ter a posse da terra. E
todos os pequenos produtores aqui não têm, Quem é que tem posse de terra? É
aquele que é médio ou grande produtor, estes têm a posse documentada em cartório.
(Piché / Eldorado)
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O que são, enfim, o manejo e o cultivo do palmito?
O cultivo do palmito, no caso o pupunha, é uma atividade agrícola do mesmo teor de
uma plantação de banana ou de cacau, de médio ou grande porte. Exige um investimento inicial próprio ou financiado pela rede bancária de crédito. "A pupunha é para plantar como se
planta a banana, é agricultura". Ela objetiva e tem possibilidade de lucro, enquanto que o manejo da juçara constitui uma atividade econômica alternativa. Então, o cultivo da pupunha
pode ser desenvolvido, de forma geral, por aqueles que têm condições econômicas. No entanto, pelo que se apreende dos depoimentos e da história do Vale, para "os pequenos" agricultores, mesmo quando organizados na proposição de um projeto junto aos órgãos do governo para o plantio da pupunha, que a médio prazo poderia retirar o agricultor da situação de
ilegalidade na extração da juçara, mesmo aí o "pequeno" esbarra no velho problema do Vale:
o da regularização fundiária. Sem a propriedade do terreno o agricultor não pode receber mudas da pupunha para iniciar seu plantio.
Já o manejo é utilizar-se de uma área de mata de propriedade particular, que por estar
submetida ao controle legal que recai sobre a Mata Atlântica, não pode ser desmatada ou dela
extraído qualquer produto. Então, nesta realiza-se o manejo do palmito (ou outra espécie florestal) como uma fonte de complementarão de renda ou poupança, contribuindo ao mesmo
tempo à sua preservação.
O manejo do palmito pode ser de interesse para o proprietário por transformar (requalificar) a mata, de pouca serventia econômica, numa área útil. Ao agricultor cabe a decisão de
optar por plantar o pupunha ou outra lavoura, dependendo do mercado, de suas possibilidades ou interesses; sobre o manejo não cabe a dúvida "agricultura ou manejo", pois a área não
pode ser desmatada. A escolha do proprietário se resume em optar entre "deixar o mato como
está ou manejar". A "alternativa é não fazer nada na área ou fazer este pouquinho com o manejo". Na propriedade existe a área de agricultura e a área onde se pode fazer o manejo de
um recurso florestal.
O manejo da juçara pode ser uma atividade lucrativa para o grande proprietário de terras que tendo, por exemplo, 3.000 ou 30.000 hectares de mata pode ser considerado um fazendeiro no manejo da espécie; para os demais, aqueles que possuem uma área bem menor
de mata, o manejo pode significar uma complementação de renda a médio e longo prazo.

como?
A questão central deste item é: como se maneja a palmeira juçara?
No entanto, trouxemos para cá trechos sobre manejo patrimonial de outras situações
de vida e trabalho dos moradores do Vale. Vejamos:
Eu estava falando ainda hoje, eu ainda lembro disso muito, muito, muito, do meu pai.
Então, o defeso já é natural nosso, deles, do meu tempo não é mais. Era assim, na
hora da maré, pescava, veja bem, e quando a maré não estava boa eles não pescavam porque sabiam que ia estragar o pesqueiro. E tinha. Então, nunca faltava peixe,
e quem pescava era pescador mesmo, tinha este pessoal que pescava da roça mas
era só um peixinho para comer, não era para vender, então não tinha depredação. Aí
depois começou a expulsão do pessoal dos sítios, aí... Tem necessidade, tem que
ganhar dinheiro, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, aí tem que pescar o que
vinha.
P- Você está falando que havia este respeito, este defeso, eu quero saber se a palavra "defeso" veio com a lei ou se ela já existia.
R- Veio com a lei.
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P- Então a lei que inventou este termo chamado "defeso".
R- Nós ganhamos esta lei, como se diz, imposta.
P- E como que os pescadores chamavam esta mesma coisa naquela época?
R- Como respeito mesmo.
R- Era, por exemplo, quando era a época do camarão que estava miúdo eles viam
que não tinha tamanho pra comércio, então eles não iam pescar porque sabiam que
estava desovando, estava criando, então eles paravam tudo. Paravam pra criar, né, é
a mesma coisa ...
P- Eles falavam o quê, que era época para o quê?
R- Época de criação ...
R- Da criação, tanto para a caça quanto para o peixe.
P- Era o mesmo sistema?
R- Mesma coisa.
R- O pessoal que morava no sitio também, quando caçava prá comer, quando eles
sabiam que a caça estava criando eles não iam caçar, deixavam criar. Que depois
que desovava, que criava a caça, aí depois emagrecia tinha que ter o tempo para engordar tudo, então, eles sabiam a época certa. Por exemplo, a época do camarão
aqui também, que o pessoal lanceava de picaré, eles tinham, era três meses de pesca e três meses eles paravam que era prá criar, crescer.
R- Me lembro, eles lavavam a rede e guardavam no rancho, pronto "acabou a pesca,
acabou a pesca prá nós". Não era assim como hoje com gerival, não tinha isto, era
só plcaré, rede de lanço só.
(José Carlos, Adenil e Jorge I Cananéia)
Só que o defeso é feito na época errada. Agora está tudo parado. (... ) É de 15 de fevereiro a quinze de maio, são 3 meses. E agora seria para o pescador estar pescando
porque o camarão sete barbas está deste tamanho, o grande. Agora seria a época de
pescar. O que o pescador queria era que fosse em dezembro ....
P- Nesta época o camarão está adulto? Não está reproduzindo?
R- Está adulto e não reproduzindo. O defeso que o pescador queria era de novembro,
dezembro, janeiro ou dezembro, janeiro, fevereiro, que seria o certo para a época do
defeso, porque eles estão todos miúdos, se vai arrastar tem muito camarão miúdo.
R- Em novembro ele desova. dezembro, janeiro ele está crescendo, e é a época que
eles estão pescando: vão pegando na rede aquele miudinhos, não são aproveitáveis,
são jogados fora.
P- Esta época eles estão grandes, mas é proibido pescar?
R- Isso. Quando eles estão desovando eles deixam.
R- A lei foi feita ao contrário, na época que estão grandes e podem ser pescados, é
proibido; e na época em que eles estão desovando, estão crescendo pode pescar.
(Beth e Eduardo I Cananéia}
O Roberto veio aqui para fazer a guia, vistoriou a área e até ficou surpreso. Porque
ete percebeu que o sistema estava dentro da lei. Nós não estávamos fazendo coisas
fora da lei. Tinha as questões que nós estávamos cientes. Não se pode roçar perto de
água. Nós sabemos que precisamos da água. Topo de serra, não se podia roçar topo
de serra [pela lei]. Mas também o topo de serra da nossa área aqui é só mata virgem.
Desde quatrocentos anos atrás, no tempo dos nossos antepassados, não se roçava
topo de serra. Uma outra questão também é a cabeceira d'água. A água é uma coisa
que nós, acabei de falar e tomo a falar, nós precisamos da água. Então, por que que
nós vamos desrnatar a cabeceira da água se ela via secar? Então não foi difícil fazer
a guia. Eu acho que se a gente seguir as normas da lei, não é difícil. Daí ele exigiu o
documento da nossa associação e o mapa da nossa área. Com esse documento ele
pôde ceder para nós a guia .
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(Oitão - lvaporunduva I Eldorado)
P- E eles colhem tudo quanto é tipo de tamanho do palmito, tem um padrão?
R- O palmito tem diversos modos. O palmito grosso não é muito bom para enlatar,
para enlatar é bom o palmito fino. Então quando o palmito é grosso eles racham e
envidram; e para enlatar, o palmito fino. Tem em vidro e em lata de um quilo. Lata de
um quilo eles põem palmito fino. Palmito que dá, por exemplo, uma dúzia, o palmito
fino, porque eles contam por dúzia, no mato. Por exemplo, o palmito fino eles contam
seis por um, seis palmito por um, então, vai dar 72 palmitos uma dúzia, e na lata dá
bastante. É o modo deles trabalharem. Agora, se ele trabalhar por produção, se ele
trouxer o palmito marcado, para eles envidrar ou enlatar, então aí dá mais. Mas, se
for por dúzia ele toma na cabeça. Porque é 72 palmito para dar uma dúzia sendo que
12 palmitos de primeira é uma dúzia. E tem o três por dois também. Mas eles gostam
mais de palmito fino, e é o que deixa mais ruim porque deveria tirar só o palmito
grosso. Porque se eu derrubo aqui uma juçara, aquela juçara embaixo dela tem três,
quatro mil pés de palmito, que está tudo para nascer, broto nascido, mais eles não
crescem por causa da copa, ela tem uma copa muito grande, então, ficam na sombra,
então não cresce. Se o senhor derruba aquela juçara então aí eles crescem de um dia
para o outro, mas os guardas não querem saber disto. Se tirasse só o grande, então
aquilo vira uma mata. Porque o que está embaixo não nasce.
P- Então, agora que o senhor falou isto, na época que o senhor comprava o mato
para tirar, o senhor tirava o grande ... ?
R- Tirava o grande, passava uns 5 meses não conhecia mais aquele lugar, era só
palmito.
P- Aí tinha que comprar este mato de novo?
R- É, aí quando acabava a gente comprava outro mato. Mas eu só tirava o fino que
quebrava. Por exemplo, tinha o mato da Copersucar, eu comprei o mato da Copersucar, ela vem de Biritibiçu, lá perto de Mogi, até Bertioga, tudo deles, eles têm campo
de aviação lá dentro, eles têm de tudo, esta estrada que passou de Mogi das Cruzes
a Bertioga é só dentro do terreno deles, tudo. Então, eles me passaram o contrato e
falou "olha, só tira o palmito fino aquele que quebrar". Porque você derruba uma [uçara grande é claro que ele derruba os pequenos também, então a gente aproveitava.
Ele vinha de três a quatro meses para ver a cotação [ou contação] do palmito, chegava, olhava. O palmito fino eu deixava separado, eu levava lá para Bertioga para enlatar, então, eles ficavam contente. Aquele palmito fino não deixava cortar, hoje está
tudo palmito criado. É assim, num lugar que tem muito palmito grande não tem palmito fino por baixo porque ele não cria, e se ele criar fica a cabeça seca, ete não tem
força para criar. Então, você derruba aquela juçara grande, tira só palmito de primeira, passado cinco, seis meses o senhor vai lá aquilo está assim ó de patmito. Cresce
de um dia para o outro. Aí nasce tudo. Porque a juçara grande só sai o que o passarinho carrega, o jacu, ele come a fruta e vai para outro lugar e nasce em outro lugar;
agora, os que caem, porque quando ele seca cai tudo, cai tudo embaixo e fica tudo ali
sem poder nascer. Se você tirou a juçara aquilo virou uma mata, mas a Florestal não
quer saber disto.
P- Por exemplo, se a pessoa for entrar no mato agora e tiver um palmito ainda muito
fino que não deu tempo para ele crescer e cair o fruto ... ?
R- Aí, se ele tirar o fino, aí atrasa. Atrasa. Porque o fino ele corta tudo o palmito fininho assim aí acaba. Acaba e endurece a terra, mas se tirar só os palmitos bons, então, aquilo não seca, a terra não seca porque o palmito toma conta. Mas hoje não,
eles vão de facão e tiram tudo os fininhos.
P- Então, quer dizer, a própria pessoa que tira o palmito mudou muito do tempo que o
senhor trabalhava para o tempo de hoje.
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R- Mudou! Quando nós trabalhava tinha diversas firmas, comprava o mato e [eles]
não deixavam cortar o palmito fino. É que nem um peixe, mesma coisa, você passa
uma rede aí no mar, uma rede fina, ela pega tudo quanto é peixe, pega o grande e
pega o miudinho, o miudinho ele joga tudo no mar; é que nem o palmito, tira o palmito fino ele não aumenta nada. É a mesma coisa do peixe, então, se é uma rede
grossa, então, ele pega só o peixe grande e o pequeno vai embora. É que nem o
palmito.
P- Mas, veja, o senhor tinha esta idéia de tirar o grande e deixar para nascer de novo,
então porque o palmiteiro não está fazendo isto hoje, por que ele está tirando tudo?
R- É a ganância, a ganância. Porque o palmito grosso você derruba ele só de machado, ele enganchou você tem que tirar na tora para aproveitar aquele palmito, mas ele
não quer ter trabalho de cortar o grosso, para ele rende mais cortar o fino porque ele
corta de facão, num instantínho eles fazem o palmito, então, é quando acaba. É por
isso que a Florestal anda em cima. Eu discuti com o Florestal, eu mostrei para ele, eu
digo "olhe, se tirasse o palmito grosso, só o grosso, era bom porque aí o pequeno saía, crescia". Ele disse que não pode, que é a mesma coisa.
(ex-palmiteíro)
Então, conhecer como as espécies renascem, conhecer como é que frutificam as sementes, como é que elas são polinizadas, como é que são as mudas, como é que
estas mudas crescem é o segredo dos projetos de manejo. Porque é isto que vai poder permitir que a floresta não seja destruída; é isto que vai permitir que aquele palmito que foi retirado hoje possa retomar um dia, para que esta floresta possa voltar a
ser como ela era antes da gente fazer a exploração desta área .
( )
O Roberto falou que nós devemos explorar aqui o palmito acima de 9 cm porque é
ele que dá o rendimento econômico. Esta colocação do Roberto é bastante correta.
Um palmito muito fino não enche um vidro de palmito. E isto, quando você vai no
processo industrial, uma palmeira que não encha um vidro ela é antieconômica .. ( ... )
Mas, além disso, nós usamos a idéia dos 9 cm porque quando a palmeira chega até 9
cm de diâmetro ela já atingiu a sua maturidade biológica, a partir daí ela não vai crescer mais, na verdade a palmeira começa a envelhecer. E é por isso, então, que a
gente acha que depois dos 9 cm esta palmeira pode ser cortada. Então, quando a
gente fala "cortar um palmito de 9 cm" nós estamos levando em consideração dois
aspectos importantes: um de caráter biológico, porque com este tamanho a palmeira
já atingiu a sua maturidade; e também o aspecto econômico, porque é acima de 9 cm
que a gente obtém melhores rendimentos no processo industrial. (... )
Se você encontrar num vidro um palmito com diâmetro menor que 2,5 cm, você pode
ter certeza que aquele palmito é um palmito fino, foi cortado de uma palmeira ainda
jovem, de uma pa'.meira que ainda não atingiu a sua maturidade ecológica e que, na
verdade, ele dá uma industrialização mais fácil, mas ele poderia ter produzido amda
muito mais. ( ... ) Quer dizer, se você comprar palmito e comprar palmito fino certamente você está comprando palmito que foi tirado da floresta antes da hora, por isso
que a gente acha que deve dar preferência para aquele palmito que é mais grosso.
Uma outra coisa que a gente também aprendeu durante todo este período ( ... ) que
numa área que foi cortada, aquela população que ficou lá, os palmitos que não foram
cortados, se eles não forem roubados a tendência é que eles cresçam mais rápido. A
tendência é que se ele está crescendo 1 cm por ano, por exemplo, depois de cortado,
depois que diminuiu aquela proteção, depois que saíram aqueles palmitos mais velhos, a tendência é que aqueles palmitos que ficaram cresçam mais, por exemplo, ao
invés de crescerem 1 cm por ano eles cresçam 1,5 cm. Estes números que eu estou
falando aqui não correspondem a realidade, é só para que as pessoas possam entender com mais facilidade. Quando você faz o manejo de uma determinada área você
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está acelerando o crescimento do palmito naquela área. Significa que, tatvez, você
volte naquela área para tirar mais palmito em menos tempo do que você imaginava.
Hoje a gente imagina que a gente corta palmito numa área e pode voltar a cortar
palmito naquela área somente daqui a S ou 6 anos. Estes estudos, que a gente precisa ainda avaliar nos próximos anos, podem demonstrar que, talvez, a gente possa
voltar nesta área e tirar palmito acima de 9 cm num tempo menor do que a gente esperava.
( ... )
• Este é o segredo do manejo. Nós temos que imaginar que a floresta é o nosso capital. é o nosso bem, é a nossa riqueza, nós temos que imaginar quanto que este capital rende de juros, e nós temos que aprender a retirar estes juros sem permitir que o
nosso capital seja dilapidado.
(Ronaldo I Eldorado)

As práticas de preservação das espécies na cultura tradicional do Vale estão muito
bem exemplificadas aqui pelo "respeito" à criação da caça e da pesca e pela manutenção da
mata de morros e beiras de rio. A principal crítica que as populações fazem a respeito da legislação ambiental e dos ambientalistas é que eles chamam de manejo uma prática que os
moradores locais e as gerações antecedentes realizaram sob outros nomes, por outras motivações e com outras tecnologias. No caso do defeso de certas espécies, como é o caso do
camarão sete barbas, as leis de proteção à espécie parecem contradizer a outra lógica da preservação: "a lei foi feita ao contrário, na época que estão grandes e podem ser pescados, é
proibido; e na época em que eles estão desovando, estão crescendo, pode pescar''. Neste
caso, os próprios pescadores percebem a ignorância dos técnicos dos órgãos "competentes"
em distinguir as diferentes espécies de camarão, assim como o desconhecimento quanto aos
ciclos reprodutivos.
Nos chama a atenção, também, que o manejo da palmeira juçara fosse realizada sob
uma atividade considerada como extremamente predatória, o extrativismo do palmito, numa
época de grande demanda pelo produto, a década de 70. É, no mínimo, inusitado ouvir de um
palmiteiro, todo um saber-fazer voltado à sustentabilidade de um produto ligado ao circuito do
capital. Embora o depoimento exemplifique quão intensiva era a extração do palmito, ao mesmo tempo, e ao lado do valor de mercado, acaba por descrever uma prática de manejo quase
idêntica àquela desenvolvida hoje pelos técnicos ligados aos Planos de Manejo Sustentado da
palmeira [uçara, estimulado pela legislação protetora da Mata Atlântica. Na verdade, o depoimento acaba por demonstrar duas lógicas que estão por trás da demanda pelo palmito: a do
maior valor do palmito grosso (12 palmitos grossos valem 72 palmitos finos) e a da maior facilidade para extrair o palmito fino.
Em outro momento de nossa conversa, este senhor nos explica que a maior perseguição do policial florestal sobre o palmiteiro tem obrigado o indivíduo a investir nos palmitos finos, fáceis de tirar com um facão, enquanto o palmito grosso necessita de machado. No tempo que ele era palmiteiro, porém, conforme esclarece acima, o contrato entre o extrator e o
dono das terras previa a retirada apenas dos palmitos grossos, visando a recuperação da área
em poucos meses. A recuperação ocorria devido a retirada da palmeira grossa, pois com uma
floresta menos copada os brotos se desenvolvem rapidamente: "é assim, num lugar que tem
muito palmito grande não tem palmito fino por baixo porque ele não cria, e se ele criar fica a
cabeça seca, ele não tem força para criar. Então, você derruba aquela juçara grande, tira só
palmito de primeira, passado cinco, seis meses o senhor vai Já aquilo está assim ó de palmito.
Cresce de um dia para o outro. Aí nasce tudo. Porque a juçara grande só sai o que o passarinho carrega, o jacu, ele come a fruta e vai para outro lugar e nasce em outro lugar; agora, os
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que caem, porque quando ele seca cai tudo, cai tudo embaixo e fica tudo ali sem poder nascer. Se você tirou a juçara aquilo virou uma mata, mas a Florestal não quer saber disto."
O manejo previsto pelo Plano de Manejo apresenta praticamente a mesma lógica: "então, quando a gente fala 'cortar um palmito de 9 cm' nós estamos levando em consideração
dois aspectos importantes: um de caráter biológico, porque com este tamanho a palmeira já
atingiu a sua maturidade; e também o aspecto econômico, porque é acima de 9 cm que a
gente obtém melhores rendimentos no processo industrial. Se você encontrar num vidro um
palmito com diâmetro menor que 2,5 cm, você pode ter certeza que aquele palmito é um palmito fino, foi cortado de uma palmeira ainda jovem, de uma palmeira que ainda não atingiu a
sua maturidade ecológica e que, na verdade, ele dá uma industrialização mais fácil, mas ele
poderia ter produzido ainda muito mais. ( ... ) Numa área que foi cortada, aquela população que
ficou lá, os palmitos que não foram cortados, se eles não forem roubadas a tendência é que
eles cresçam mais rápido."
Embora devamos ter o cuidado de não apresentar como regra um único caso, não podemos também deixar de reconhecer que havia uma lógica de preservação subjacente no
modo deste ex-palmiteiro trabalhar na floresta, seja porque já trazia um saber sobre o ciclo
reprodutivo das espécies, seja porque a racionalidade capitalista previa a manutenção econômica do recurso natural.
Retomemos a provocação inicial deste primeiro item deste capítulo terceiro, sobre falar
da vida e do trabalho a partir do extrativismo, e, também, sobre as possíveis diferenças de
significado para o termo "extrativismo". A questão relacionada a este termo, cuja conotação
geral é a de agressão ao meio ambiente, está ligada também a uma outra questão, antropológica, fundamentalmente, e que não é diferente de outras tantas já apontadas ao longo destes
Olhares Cruzados: o "manejo patrimonial" ou saberes tradicionais, tão falados, mas pouco
compreendidos, aqui exemplificados pelo "respeito" à criação. Por que não conceituar também
como "respeito" a atitude para com a manutenção das matas ciliares e de topos de morros?
Não se trata de defender os indefesos, ou de preservar-resgatar formas tradicionais de
vida e trabalho, como peças de um museu de arqueologia histórica recente. O que aqui se
coloca, e daí a expressão "manejo patrimonial", é que estes chamados modos tradicionais de
vida adquiriram um conhecimento dos ciclos reprodutivos da natureza, lidando com ela, e este
conhecimento geralmente vem acompanhado de uma ética do ambiente, uma lógica simples
do tipo: eu sei que se eu respeitar a caça prenha e sua cria, ela {a natureza) vai continuar povoando a mata, se eu não respeitar, a mata vai se esvaziar e, assim, os frutos que caem ao
chão de minhas frutíferas não vão ter quem os coma, os carreiros também vão se esvaziar e o
mundéu não terá nenhuma serventia. Meus pais, parentes e vizinhos vão dizer que eu não
respeitei o tempo da criação. Não respeitei d eles e posso estar não respeitando a Deus.

para quem? quais os empecilhos?
Há mais ou menos quatro anos, o Ministério Público passou a atuar nesta área da repressão criminal, nos delitos ambientais. Nós não assistimos a nenhuma diminuição
neste desmatamento desenfreado dos recursos naturais, principalmente do palmito.
Então a partir deste ano se tentou uma implementação numa outra área, que seria na
parte reparatória. Então, o indivíduo que desmatou, que depredou ele é chamado no
Ministério Público, é feito um procedimento administrativo e ele deve reparar este
dano. Normalmente esta reparação não é feita em dinheiro, ela é feita em espécie, na
recuperação da área. Quer dizer, é uma execução específica da obrigação: foi tirado
aquela vegetação então é aquela vegetação que deve ser reposta. Então, neste tra-
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balho que tem sido feito, inclusive com parceria do IBAMA, graças ao importante
préstimo do Valtency, nós temos conseguido perto de 100 mil mudas mês. Cem mil
mudas mês de palmito são plantados aqui no Vale do Ribeira e região estuarina. Agora o que mais satisfaz este trabalho não é o número de mudas, mesmo porque este
número elevado indica que também está havendo um desmatamento muito grande, é
justamente nesta parte da consciência da preservação, esta parte da consciência que
é criada em cima do próprio autuado, do próprio devastador. Ele próprio reconhece a
necessidade de recuperar a área.
( ...)
Então, diante deste quadro em que são plantados mil mudas mês de palmito, a tendência é que em curto prazo ... é porque demora quatro anos para que a palmeira do
juçara esteja em época de corte, o problema estaria resolvido. Mas eu tenho a impressão que isto aqui pode gerar um problema ainda maior lá na frente. Porque eu
tenho a impressão que o gr~nde problema na questão do palmito foi o diagnóstico
apresentado pelo Ronaldo. E o problema do clandestino e o problema do licenciamento, estas duas questões estão indissoluvelmente ligadas. Não vai apresentar solução ao problema se nós atacarmos apenas um, os dois vão ter que ser atacados.
Então a questão dos licenciamentos. O Roberto, superintendente do DEPRN nos disse que 40 projetos, Planos de Manejo Sustentado, pedidos para corte foram feitos em
cinco anos, 92 a 96, quatro anos, pouco mais que isto, agora, 40 acordos são feitos
na semana no Ministério Público, de pessoas que estão plantando palmito. Então está
havendo um descompasso absoluto entre o número de pessoas que plantam o palmito e estas autorizações. Eu tenho a impressão que isto também está incentivando
este mercado negro, esta clandestinidade. O proprietário, o posseiro, ele não consegue autorização para o corte e se vê nesta contingência de cortar ilicitamente, onde
há uma postura tolerante com os que furtam o palmito. Então eu não vejo outra solução se nós não atacarmos esta questão do licenciamento. A legislação, as normas,
todos os técnicos dizem que ela é correta, ela é perfeita, então o problema não estaria na norma, estaria na aplicação dela. Por que ela não está sendo aplicada? Por
que as pessoas não apresentam este Plano de Manejo Sustentado? Talvez até por
falta de informação. Então, uma solução que poderia ser conseguida aqui e agora, seria estes órgãos ambientais, a Promotoria poderia estar presente, embora eu acho
que muito pouco nós poderíamos contribuir nesta parte, levar esta informação para
estas comunidades rurais. Tem vários bairros rurais aqui em que praticamente todas
as pessoas vivem desta exploração clandestina de palmito. É preciso trazer este pessoal para a legalidade. Como já foi dito, o próprio posseiro tem condição de apresentar este Plano de Manejo. Agora, eu entendo o seguinte, que só é possível isto se
esta comunidade, se o pessoal que faz esta extração se organizar. Isto envolve custos, é uma pobreza muito grande, o pessoal não tem recursos. Mas, através talvez de
associações, de cooperativas isto seria possível. O secretario quando compareceu
aqui disse que iria comentar a formação destas associações, destas cooperativas.
Mas, enfim, eu acho que o problema é premente. Talvez o DEPRN fosse o órgão que
levaria estas informações para estas comunidades. A própria indústria talvez empregando estas pessoas na extração do palmito.
E, por fim, com relação à clandestinidade eu acho que não é possível continuar com
este sistema de miséria. Como já foi dito, este sistema de exploração clandestina ele
interessa a uns poucos, é mão-de-obra barata, não tem custo quase nenhum. Então
eu acho que vale a pena todo o esforço para a gente romper com esta situação de
clandestinidade. Não é um exemplo a ser seguido por ninguém. E é possível conseguir entrar para a legalidade, principalmente com organização, com a criação de associações. Eu acho que o poder público pode colaborar facilitando este plantio, depois
o corte na época de maturação da planta. ( ... )
Mas, enfim, o diagnóstico corresponde ao que já foi dito, a agilização dos licenciamentos, e aqui eu ressalto os técnicos do DEPRN, são pessoas habilitadas. Talvez a
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solução fosse esta, levar estas informações, como é feito este Plano de Manejo,
mostrar que é possível aplicar esta norma, esta resolução .
(Marcelo f Registro)
Tem essa dificuldade de quem é que vai fazer, se tem engenheiro, se tem técnico
que vai fazer este trabalho pros agricultores. Já foi colocado aqui esta dificuldade de
quem que vai fazer este levantamento, é preciso então um técnico para trabalhar
junto.
Outro problema é que todo o licenciamento ambiental na região depende da comprovação de propriedade da área. Como vocês sabem tem muito problema de irregularidade de terras na região e isso também afasta muita gente porque para pedir qualquer licença hoje, de desmatamento, exploração de palmito ou qualquer tipo de licença, primeiramente você tem que comprovar a posse {propriedade] da área. Então isso
é um problema. Agora, recentemente, a Secretaria está começando a aceitar a possibilidade do posseiro ser licenciado, mas ainda a gente vive com este problema.
Em termos de números a gente pode falar o seguinte: apenas 40 pessoas pediram
autorizações nestes últimos anos e 30 foram atendido, 10 tinha (?) ou outro problema
de documento ou não tinham mesmo palmito na área, então, não foram atendidos. O
volume licenciado é muito pouco para o que está acontecendo e realmente a maior
parte do palmito é clandestino, seja tirado pelo próprio proprietário, seja roubo mesmo
de áreas particulares ou de parques o Estado. Então é fato de que o licenciamento
não está funcionando como deveria.
(Roberto I Registro)
Sem dúvida hoje o que tem atrapalhado ... é a lentidão do processo de licenciamento.
Os processos que dão entrada no DEPRN, apesar de todos os esforços do Roberto e
do Danilo, da equipe do DEPRN, mas sem dúvida nenhuma o processo de licenciamento é muito lento, nós chegamos a levar quase 6 meses para aprovar um plano de
manejo de palmito. Vocês sabem o que isso talvez pode significar?
(Ronaldo I Eldorado)

,.--

Eu tenho propriedade, tenho lá um palmito, isso aconteceu comigo, eu tinha uma área
reservada de palmito, o Estado, a polícia florestal não preservou o palmito, quando eu
precisei deles que teve invasão, eles não conseguiram segurar, só que eu não consigo extrair também. O que aconteceu, roubaram tudo, hoje está em extinção da espécie. Na verdade tudo que é proibido tem que saber as conseqüências.
P- E essas experiências de manejo de palmito, o que é realmente?
R- Manejo sustentado? É dentro da mata, mas é preciso contratar um engenheiro florestal. é preciso muito gasto e não compensa. Quando se faz o manejo o cara te rouba a planta que fo: remanejada. É preciso autorização, papel, legalização, tudo certinho só que vem o outro por trás e te rouba aquelas plantas que você marcou para
matriz. Isso está acontecendo.
(Francisco / Eldorado)
P- O pequeno agricultor teria condições de manejar ou produzir o palmito?
R- Manejar e produzir sempre falta assistência técnica. A legislação é meio complicada porque ela exige o técnico para assinar projeto. Custa. Para a média dos agricultores eles não tem como pagar. Ele não paga taxa para o DEPRN, mas o DEPRN exige
que ele traga um projeto e o projeto tem que ser assinado por um engenheiro, um florestal agrônomo. Isto tem um custo. Agora, a gente acha que, primeiro, é complicado
a gente liberar o projeto porque tem que ter uma intermediação técnica. Até porque o
Decreto [750] manda fazer isto. A não ser aquela exploração eventual para autocon-
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sumo, o tradicional, ele exige explicitamente que se faça inventário, coisa que pela
norma tem que ser um engenheiro para fazer.
Bem, quem pode fazer isto? O grande fazendeiro está contratando engenheiro porque
pode, propriedades de 500 hectares para cima. Os projetos que a gente tem autorizado a maioria é nesta faixa, o tamanho do imóvel vai de 500 a 30.000 hectares, porque
eles têm como bancar um profissional para fazer isto.
Na Resolução existe uma brecha lá para o próprio DEPRN levantar os dados para
propriedades menores de 50 hectares. Aí não dá vazão para atender. A gente tem
umas autorizações. A gente tem feito um ou outro. Fazemos uns quatro por ano, cinco, inventários deste tipo, é muito pouco. O cara que tem a informação e chegar no
DEPRN e cobrar esta coisa, aí o DEPRN faz o levantamento para ele. Mas este ponto
de corte não é o ideal também. Tem muito cara de baixa renda que tem mais de 50
hectares, e muito cara bom que tem menos de 50 e que está ganhando este projeto
de graça do Estado. A quantidade de terra não mede, não indica a questão de renda,
de merecer o subsidio ou não, se é que a gente está admitindo que vai subsidiar os
mais pobres. Para mim o problema é o Estado colocar mais assistência técnica, se
vai ser através do DEPRN, da Fundação Florestal, da Agricultura, da Prefeitura, eu
não sei, ONG. Eu acho que um dos nós aqui é ter mais assistência técnica, ela ser
disponibilizada mesmo.
Se você está falando de produção, sempre vai ser caro, como qualquer outro problema que a atividade agrícola pode ter. Vai ser tão difícil plantar pupunha quanto plantar banana. Os problemas que ele tem de crédito, assistência técnica, adubo, a estrada. etc., ele vai ter tanto para um quanto para o outro.
(Roberto I Registro)
O desmatamento na chamada área de capoeira, naquele estágio de sucessão da
Mata Atlântica, a tiguelinha, que o pessoal chama, a capoeirinha. Nestes casos os
acordos são feitos de modo a propiciar o consórcio da revegetação, normalmente na
base do palmito, com a lavoura de subsistência do agricultor. Ou seja, a compatibilização entre a conservação ambiental e a alternativa econômica não passa a ser uma
coisa retórica e utópica, ela é feita ali na prática. Todos os difíceis acordos contemplam esta situação. O consórcio da banana com o palmito, de forma que o palmito
não vá atrapalhar a banana.
(Marcelo I Registro)
Decreto 750/93 - Art 2° - A exploração seletiva de determinadas espécies nativas nas
áreas cobertas por vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de regeneração da Mata Atlântica poderá ser efetuada desde que observados os seguintes
requisitos:
1 - não promova a supressão de espécies distintas das autorizadas através de práticas
de roçadas, bosqueamento e similares;
li - elaboração de projetos, fundamentados entre outros aspectos, em estudos prévios
técnico-científicos de estoques e de garantia de capacidade de manutenção da espécie;
Ili • estabelecimento de área e de retiradas máximas anuais;
IV - prévia autorização do órgão estadual competente, de acordo com as diretrizes e
critérios por ele estabelecidos.
Parágrafo Único - Os requisitos do caput deste artigo não se aplicam a exploração
eventual de espécies da flora utilizadas para consumo nas propriedades ou posses
das populações tradicionais. Essas atividades ficarão sujeitas a autorização pelo órgão competente.
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Porque a pergunta foi com relação a estas comunidades do entorno das UC's, que
saíram destas UC's ao longo dos anos, que são os parques, reservas, estações ecológicas decretadas pelo governo e que impossibilitaram a vida destas pessoas dentro
destas unidades. E ela está perguntando também a todos nós como é que ficam as
alternativas de ecoturísrno. estas alternativas de propostas de manejo. E eu posso lhe
assegurar, com minha pequena experiência aqui nestes últimos dez anos, onze anos
de profissional da área, que a população está alheia, alheia na sua maioria às propostas de políticas públicas e políticas privadas. Então, o que ocorre particularmente
em relação ao palmito, a sua extração e a comercialização, é que ela é desinformada,
como já foi colocado, e quando é informada ela não tem condições de atender as exigências, por questões financeiras, por questões de cultura, questões que extrapolam
o seu poder.
( ...)
[Para] o Fórum o que passou pelas nossas idéias foi discutir esta questão: será que é
lícito a uma população com dificuldades sociais e econômicas tão grandes ficarem
fora destas unidades, não terem acesso aos recurso florestais, aos recursos naturais,
etc, etc.? Como conservar estas unidades dando a possibilidade ao homem que aqui
vive de dignidade? Esta é a questão primordial que nós queremos debater com todos
vocês. É um processo a se realizar ..
(Valtency ! Registro)
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Quer ver como o time nosso está perdendo? O que adianta o engenheiro agrônomo, o
técnico-biólogo entrar num carrinho daquele, branquinho e escrito em verde "Secretaria", da "DEPRN", com o pessoal do IBAMA que hoje chega na sua propriedade para
visitá-lo na condição de fiscal! Porque, no outro dia, no mesmo carro ele chega na
condição de agente de desenvolvimento para trazer uma mensagem para o senhor,
que é importante fazer palmito numa forma decente. Como é que o senhor vai esperá-lo na terceira vez, como polícia ou como agente de desenvolvimento? Eu, que tive
a ventura de ser universitário, talvez eu saiba definir, mas aquele homem nosso do
fundão, lá do fundão do Vale do Ribeira, no Turvo, na hora que ele ver uma caminhonetinha branca com um negocinho verde do lado escrito "Florestal", sabe o que ele
vai fazer? Vai esconder. Porque ele tem medo acima de tudo que ele seja preso.
Aquele jovem policial florestal que está dentro daquele caminhonete, muitos comprometidos com o Vale, outros sem compromisso, foram treinados para educar o
povo em termos de manejo florestal ou eles são só polícia? Se ele for polícia, então,
por favor, abola a palavra "flcrestal" do lado, ou então ponha "polícia florestar e nunca mais este indivíduo vai ser recebido em propriedade nenhuma como eventualmente um companheiro, ele vai lá para policiar e isto para quem não tem instrução é
terrível.
(Fausto/ Eldorado)
Estávamos tendo dificuldades com a polícia florestal. Nós queríamos aplicar o nosso
tipo de trabalho e não estava tendo condições. Até que, há uns dois anos atrás, estivemos lutando para conseguir uma guia para trabalharmos dentro da lei, porque a
gente não quer trabalhar fora da lei. Mas a gente tinha uma certa dificuldade porque a
gente não sabia por onde. Aí, a gente teve uma reunião em registro, onde o pessoal
da nossa comunidade pôde conversar com o secretário Fábio Feldman e explicar
para ele a nossa situação. E ele disse: "temos em Registro o Roberto do DEPRN e ele
está para cuidar dessas questões. Conversem com ele e vejam o que ele pode fazer
por vocês". Fomos até ele e conversamos, explicamos a nossa situação. Daí ete falou
que tinha jeito sim de nós termos a guia para trabalhar, roçar, desmatar e tirar um pequeno pedaço para nós continuarmos a nossa cultura de subsistência, que até então
estava proibida pela legislação. E, graças a Deus, depois de quase dois anos de luta,
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nós conseguimos. Saiu a guia para nós. Nós registramos e ela está valendo. Nós fi-

zemos este ano um levantamento. Nós íamos precisar de 60 hectares de capoeira
que costumávamos roçar e que nós trabalhamos nele antes, e peta lei estava proibido
de ativar essa mesma capoeira. E com essa guia nós conseguimos então voltar a
cultivar essa capoeira. E a gente tem certeza que através daí a nossa produçãodeve
aumentar a nossa alimentação. Porque a gente sentiu nos últimos dez anos que muitas pessoas da comunidade estavam indo ao supermercadocomprar mercadoria que
eles poderiam ter aqui mesmo por causa da lei que estava atrapalhando.Se a lei fosse bem discutida conosco, eles poderiam aplicar a tei encima de nós. Nós até ajudaríamos eles na lei porque nós também somos contra a degradação do meio ambiente. E aí não precisaria o quilombo estar passando por estas dificuldades. E a gente
tem certeza que a partir do meio do ano [de 1998] em diante a gente vai ter mercadoria para comer; para encontrar o outro ano sem estar precisandode comprar.
(Ditão - lvaporunduva / Eldorado)

Custou aos legisladores reconhecerem a diferença entre as atividades extrativas da
cultura tradicional e aquela praticada pelos interesses do capital. Mas, entre a lei e a realidade
ainda existe uma enorme distância. Não há, ainda, um consenso entre os diversos agentes da
preservação (dos ambientalistas aos policiais florestais) quanto às formas de tratar o pai de
família que vai retirar da mata um pau para a canoa ou a reforma da casa e outros extratores.
Assim, ao lado do reconhecimento pelo esforço de técnicos e departamentos do governo em
aplicar e fazer valer as leis ambientais, principalmente o artigo segundo do Decerto 750/93, há
no Vale, por um lado, um descrédito quanto às reais possibilidades dos "pequenos" se beneficiarem deste dispositivo - das autorizações para o desmatamento de uma área para roçado a
um plano de manejo florestal -, e, por outro, um embate entre ideologias arraigadas. Ou seja,
há no Vale a convivência entre os que tentam fazer valer os direitos e deveres expressos do
Decreto 750/93, fundamentalmente seu artigo segundo, e as velhas formas de policiar, que
trata, por exemplo, o pescador que vai retirar a taquara para confecção de um instrumento de
trabalho da mesma forma que trata o madeireiro ou o palmiteiro, em atividades ilícitas.
Ou seja, a possibilidade do manejo, assim como da extração de espécies florestais pela
população tradicional, é dispositivo legal recente para uma população acostumada historicamente à repressão, às expropriações, a observar a conivência das instituições e governantes
aos crimes cometidos contra o meio ambiente e contra o povo. Assim, parece natural a desconfiança (isto sem falar da desinformação) da população perante dispositivos legais que beneficiem "os pequenos", uma vez que, apesar de nossas diferentes Constituições definirem o
direito de usucapião, isto é, a posse da terra pelo trabalho, a implantação de políticas governamentais têm facilitado a expulsão, quando não a morte, do trabalhador. E, ainda, os processos de expropriação não advém apenas das políticas econômicas, que facilitam a concentração de terras, a grilagem e a especulação imobiliária, mas também via políticas de preservação ambiental, que impedem a atividade básica de subsistência das famílias: a lavoura ou a
roça. Então, como, nas condições historicamente engendradas, um indivíduo pode deixar de
temer a caminhonete da fiscalização, que agora vem informar e prestar serviços, e passar a
ser um cidadão cônscio de seus direitos e disposto a acreditar e fazer valer decretos, leis e
normas que lhe beneficiem?
Esta série de depoimentos nos fornecem também um bom parâmetro dos problemas
referentes à legalização da atividade de extração do palmito. A não diminuição nos últimos
anos da quantidade de desmatamentos levou o Ministério Público a repensar sua atuação.
Implementou-se, então, uma medida pedagógica sobre o contraventor. Em vez de pagar mui-
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ta, o indivíduo em ação criminal terá que reparar seu erro recuperando a área por ele desmatada. Tem-se utilizado, para isto, do plantio de mudas de palmito, cedidas pelo IBAMA. Do
ponto de vista do promotor da justiça, esta prática do M.P. tem estimulado um processo de
consciência da preservação.
No entanto, há um descompasso entre o número de ações criminais implantadas via
acordo de plantio do palmito - 40 acordos semanais - e o número de licenças expedidas pelo
DEPRN, órgão responsável e competente para autorizar os Planos de Manejo de Palmito - 40
autorizações em quatro anos. Este, aliás, tem sido o principal problema apontado quanto a
atuação do DEPRN.
Há o reconhecimento unânime de que a norma que prevê os Planos de Manejo está
correta, então: por que ela não está sendo aplicada? Por que as pessoas não estão apresentando o Plano de Manejo Sustentado?
De uma forma geral, os depoimentos sugerem diferentes motivos do ponto de vista do
interessado pelo manejo: o roubo das mudas plantadas, a demora para sair a licença, a desinformação, as exigências quanto à documentação, a deficiência em recursos humanos do
DEPRN, o custo geral dos documentos exigidos.
Uma observação parece pertinente. Esta série de depoimentos parecem indiferenciar o
plantio do palmito e o manejo. No entanto, conforme procuramos demonstrar no item anterior,
trata-se de coisas diferentes. Embora um não exclua o outro. eles se destinam a diferentes
objetivos. O plantio do palmito é uma atividade tão agrícola quanto o plantio da banana e objetiva a produção em média ou grande escala. Já o manejo do palmito é uma atividade econômica alternativa, visando uma complementação de renda ao agricultor, resignificando uma
área de mata particular até então inútil ao produtor e, também, visando a preservação da espécie juçara, nativa. O DEPRN não tem uma função específica quanto a prática de plantio do
palmito (o pupunha, de forma geral), a não ser quando da necessidade do agricultor desmatar
uma área. Neste caso, é necessária a autorização do DEPRN. Conforme Danilo, engenheiro
do DEPRN, os produtores do pupunha vinham encontrando problema no transporte do produto, visto esta espécie se assemelhar ao juçara quanto as fato de não conter espinhos. Os policiais florestais, despreparados para reconhecer as diferentes espécies, acabam por autuar o
produtor. Não temos, no entanto, informações se isto é um problema ainda hoje.
Conforme os depoimentos, um sério problema que afeta a atividade do manejo, é a
comprovação da propriedade do imóvel. Ora, temos visto ao longo deste trabalho que uma das
vocações do Vale do Ribeira é a posse de terras, por usucapião ou grilagem, e, uma das principais deficiências de todas as políticas sobre o Vale sempre foi o tratamento dado a regularização fundiária, portanto, um dos seus principais problemas é ausência de títulos de propriedade. Nesta situação, ao pequeno produtor, de forma geral posseiro, o manejo pode parecer
uma atividade impossível.
Quanto a este aspecto algumas soluções parecem que já foram adotadas. No caso de
produtores sem título de propriedade, o DEPRN, junto com a promotoria do M.P., definiu uma
série de documentos que solicitados ao posseiro atestem que a área não está em processo de
conflito. Assim, pede-se: certidão negativa de ações possessórias junto ao Fórum, escritura
de compra e venda, xerox do último imposto pago ao INCRA e anuência dos confrontantes, ou
seja, a comprovação junto aos vizinhos da propriedade de que não há desacordos quanto aos
limites das propriedades. Afora estes documentos, o candidato ao Plano de Manejo deve providenciar a planta planialtimétrica da propriedade (Portaria nº 37/95) e o requerimento e roteiro
de acesso à área. Ainda conforme Danilo/DEPRN, esta documentação é exigida para planos
de manejo de qualquer espécie florestal. No caso do palmito, do jacatirão e da caixeta já
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existem normas; e, no caso das plantas ornamentais e medicinais estas normas estão em
processo de discussão.
Vimos, também, pelos depoimentos, que os custos são apontados como um outro entrave aos pedidos de planos de manejo. Este é um problema que se está tentando solucionar.
Assim, para as propriedades menores de 50 hectares, os próprios engenheiros do DEPRN têm
providenciado o levantamento do local (inventário). No caso de propriedades maiores de 50
hectares, o proprietário tem que contratar um engenheiro. O tamanho da propriedade, no entanto, não mede a renda do proprietário, o que pode significar que proprietários de menos de
50 hectares, que teriam condições econômicas de bancar particularmente o serviço de um
engenheiro, podem estar sendo beneficiados no lugar de outros, que embora possuidores de
propriedades maiores de 50 hectares, não têm tais condições econômicas. Quanto aos custos
da planta planialtimétrica, o DEPRN e as prefeituras estão entrando em acordo para que a
prefeitura forneça gratuitamente tais plantas. (Não temos certeza se o acordo já existe e está
em andamento ou trata-se de propostas em processo de discussão).

-

-

Um último aspecto que gostaríamos de chamar a atenção é o referente ao parágrafo
único, artigo segundo, do Decreto 750/93, que prevê tratamento diferenciado para as necessidades das populações (ou comunidades) tradicionais quanto aos usos da floresta. O caso da
comunidade de lvaporunduva, que adquiriu a guia para o cultivo de lavoura, é um bom exemplo da aplicação deste dispositivo; que sirva de modelo para as demais comunidades do Vale.
Quanto a isto, o promotor de justiça sugere como um dos modos de alçar à legalidade as comunidades hoje dedicadas a extração do palmito - portanto, em atividade clandestina -, o caminho usado pela comunidade de lvaporunduva, ou seja, a associação de bairro, portanto,
organização como forma de pressão política no exercício dos direitos da população.

b) carvão vegetal, lenha, tora, etc.
O palmito é o item do extrativismo vegetal sobre o qual mais se fala no Vale do Ribeira.
Do lavrador à mesa redonda específica sobre o assunto, o palmito é inquestionavelmente uma
preocupação central. Assim como o caso das enchentes em Eldorado e cidades vizinhas, e
também o problema do defeso do camarão em Cananéia, o palmito é um assunto sobre o qual
não há necessidade de se formular perguntas, ele emerge naturalmente nas entrevistas e
conversas. Mas, há outros itens do extrativismo vegetal que valeria a pena nos referirmos aqui.
Vimos acima que o próprio Ministério Público alerta para a não diminuição dos desmatamentos
no Vale, fato que obrigou uma nova estratégia perante os delitos criminais na tentativa de
conscientizar o extrator quanto à possibilidade de manejar as espécies florestais no lugar de
saqueá-la da natureza.
O desmatamento, hoje proibido e intensamente fiscalizado não foi efetivamente um
problema até recentemente. Vimos através da literatura que o desmatamento visando a implantação de pastos, o plantio de seringueiras, cacau, banana ou outros cultives, ou, ainda,
visando diretamente a retirada da madeira para lenha, tora ou carvão vegetal foi estimulado
pelas políticas voltadas ao desenvolvimento do Vale, aliás, do Brasil, conforme a opção do
país ao desenvolvimento a qualquer custo, principalmente no período desenvolvimentista. Este
não é, na verdade, um problema devidamente resolvido até a presente data pelo governo brasileiro.
Abaixo apresentamos trechos de matérias da imprensa que nos permitem avaliar as
dificuldades brasileiras na implantação e continuidade de suas políticas, bem como no apro-
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veitamento do potencial econômico do país sem necessariamente dilapidar seus recursos naturais. Esta problemática toca de perto as dificuldades na manutenção das florestas do Vale
do Ribeira, o que veremos em seguida às matérias. Por outro lado, quando se constata que
parte das dificuldades na reposição da madeira destinada à indústria se deve à incompetência
ou má-fé dos órgãos responsáveis, percebe-se mais uma vez que o descrédito da população
do Vale à atuação dos órgãos e à implantação de políticas de desenvolvimento tem fundamento.

,-

A partir de 1995 as grandes indústrias consumidoras de carvão vegetal e lenha do
Brasil só poderão utilizar madeira vinda de reflorestamento ou de mata nativa sustentada. Este é o Plano Integrado Floresta-Indústria (Pifi), regulamentado por uma
portaria assinada ontem pelo presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis (lbama), Fernando César Mesquita.
Ele também assinou outras quatro portarias ( ... ). O mais importante deles é o que regulamenta o Pifi, um plano criado em abril deste ano através do Decreto 97.628, do
presidente José Samey. O objetivo é obrigar siderúrgicas, cerâmicas, cimenteiras, fábricas de papel e celulose, e outros grandes consumidores de biomassa vegetal, a
utilizarem madeira somente de reflorestamento (próprio ou de terceiros), ou mata nativa sustentada, preservando as florestas nacionais. Na verdade o decreto presidencial é uma reedição dos artigos 20 e 21 do Código Florestal de 1965, que nunca foram
cumpridos.
A portaria do lbama atinge diretamente grandes consumidores de carvão vegetal e
lenha que utilizam mais de 12 mil metros cúbicos estéreos por ano (mais de 400
hectares de florestas). (...) Em 1988 só as siderúrgicas do País queimaram cerca de
33 milhões de metros cúbicos de carvão vegetal, 80 por cento proveniente de florestas nativas. Este número representa um valor bem maior em metros cúbicos de madeira.
(Correio Braziliense, 09/08/89)

lbama regulamenta uso de carvão e lenha.

Carvão vegetal e siderurgia.
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Na produção do aço brasileiro, o carvão vegetal e, por extensão, as florestas têm um
papel preponderante. Das 24,6 milhões de toneladas de aço produzidas pelo País em
1988, perto de 3,5 milhões, ou 14%, foram obtidas a partir do uso do redutor vegetal.
Além de contribuir de forma decisiva para a siderurgia, o insumo responde também
pela totalidade da produção de ferro gusa das chamadas empresas independentes -4,6 milhões de toneladas de gusa no ano passado -- e ainda alimenta 95% dos fornos
que geram ferro-ligas, isso sem falar na contribuição à área de cimento e metais primários.
É preocupante constatar que de todo o volume de carvão consumido no País pela siderurgia e demais setores industriais, apenas 20% são originários de reflorestamento.
Para crescer e gerar riquezas as indústrias exigiram, no ano passado, 36,6 milhões de
metros cúbicos de carvão dos quais apenas 8, 1 milhões foram obtidos a partir de florestas cultivadas de eucaliptos .. ( ... )
A relação de 20% de florestas plantadas para 80% de corte em matas nativas é alarmante. E deve ser debitada a uma série de fatores. Desde 1937, já foram produzidos
15 decretos e portarias com o objetivo de disciplinar o consumo de carvão vegetal e
obrigar as indústrias a plantarem eucalipto para uso próprio. Uma a uma, as portarias
foram desrespeitadas.
Apenas a título de referência, pode-se citar o que aconteceu com a legislação florestal
nos últimos 15 anos: em 1975, o governo determinou que as empresas já deveriam
produzir através de reflorestamento 50% do carvão consumido em 1985, prevendo a
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auto-suficiência 1 O anos depois. Em 1984, no entanto, os consumidores perceberam
que seria impossível cumprir o programa previsto e, através de pressões políticas,
conseguiram a edição de uma nova portaria que, imprecisa e confusa, não chegou a
determinar prazos para alcance das exigências previstas no texto anterior. Recentemente surgiu nova determinação: 40% de produção própria de carvão deve ser garantida em 1989 e a auto-suficiência em 1995. Tudo indica que essa exigência não
será cumprida.
O descaso com o reflorestamento não pode ser atribuído apenas aos erros da autoridade ou à falta de empenho das empresas. A variável econômica também tem influência na grave situação do carvão vegetal. Dados de janeiro a março deste ano mostram que o custo do carvão vegetal de matas nativas ficou em tomo de US$ 60 por
tonelada; ao mesmo tempo, o carvão obtido a partir de florestas cultivadas teve um
custo da ordem de US$ 100 por tonelada. As empresas, por isso, têm preferido desmatar enquanto podem.
(Gazeta Mercantil, 16/08/89)

Buraco verde - taxa de reflorestamento desaparece na burocracia do lbama,
que nunca plantou uma érvore.
Existe no País um Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lbama. Existe no País uma taxa que esse instituto criou - a taxa obrigatória
de reposição florestal, que tem de ser paga por todo e qualquer comerciante ou industrial que não disponha de áreas para replantar a lenha que consuma. Existe no
País um código que regulamenta o pagamento dessa taxa - o Código Florestal, que
estabelece a relação entre árvores e lenha consumida. Um metro cúbico estéreo de
lenha é igual a cinco árvores. Tudo isso existe. Só que desde que a taxa foi criada,
em 1989, o lbarna recolheu o dinheiro mas nem sequer uma única muda foi plantada
para o reflorestamento.
Os recursos gerados pela taxa deveriam ser investidos no plantio de mudas que suprissem a demanda nacional de madeira e produtos florestais. Só no ano passado o
lbama arrecadou com essa tributação Cr$ 10,2 bilhões, principalmente junto aos Estados do Sul e Sudeste do País. "Arrecadamos mas não plantamos nem uma muda",
admite Humberto Cavalcante Lacerda, presidente em exercício do lbama. Ao descumprir uma lei federal, o instituto exerce a função inversa para a qual foi criado: tem
agravado o problema do desmatamento. "É inevitável que, com a falta de lenha no·
mercado, as matas virgens sejam sacrificadas", afirma a superintendente do lbama
em São Paulo, Nilde Lago Pinheiro.
Com exceção das indústrias de papel e celulose e dos agricultores que dispõem de
áreas para o replantio, o lbama seria praticamente o único responsável pela reposição
florestal. Pode-se calcular, então, o impacto da inadimplência do instituto no manejo
da taxa. Hoje, o Sul e o Sudeste do País já acumulam um déficit de produtos florestais (lenha, toras, carvão) de 203 milhões de metros cúbicos estéreos por ano -- exatos 1 bilhão e 15 milhões de árvores. "Não suprir essa demanda de carvão e lenha significa aumentar a pressão sobre os 5% de mata nativa que temos no Estado", afirma
Edis Milaré, secretário do Meio Ambiente de São Paulo. "Nos últimos sete anos foi
desmatado o equivalente a dois campos de futebol por hora da Mata Atlântica paulista."
O lbama não planta, mas a taxa não deixa de ser recolhida. Para onde vai esse dinheiro então? O ex-presidente do lbama entre 1987 e 1990 e atual diretor do Instituto
Estadual de Florestas de Minas Gerais, José Carlos Carvalho, afirma que os recursos
têm outro destino. "O dinheiro é usado nas despesas de custeio do Instituto, como o
cafezinho, por exemplo", diz ele. "Depois de recolhido, o dinheiro se perde em Brasília", diz a superintendente paulista Nilde. O quadro se agrava quando o próprio lbama
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reconhece ter um cadastro incompleto dos consumidores obrigados a recolher a
taxa.( ...)
A própria superintendente do lbama em São Paulo decidiu apoiar a regulamentação
das Associações de Reposição Florestal do Estado. Essas entidades foram criadas
em 1987 por consumidores que já previam o buraco verde provocado pela ausência
de reposição florestal. Dessa forma, também criaram uma taxa em que se paga em
árvores o que se consumiu em lenha, só que a um custo quatro vezes inferior ao do
lbama e com a fiscalização do próprio contribuinte.
(lstoÉ, 23/03/93)

Brasil exporta sementes de pinus e eucalipto para reflorestamentos.
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Em vinte anos, o Brasil passou de um grande importador de sementes de pinus e eucaliptos a um exportador em potencial. Na década de 70, o País chegou a importar 1 O
toneladas de sementes por ano. No ano passado, segundo estimativas, foram exportadas cerca de 2 toneladas do produto.
As sementes são usadas em reflorestamentos e em pesquisas sobre as espécies. (... )
A mudança do perfil do mercado brasileiro para sementes - que passou de importador a exportador -- teve início em 1975, segundo fontes do setor. Neste ano, empresas consumidoras de madeira começaram a produzir sementes a partir de suas plantações de pinus e eucalipto. Até 1988, o setor se manteve em expansão, graças aos
incentivos fiscais dados pelo governo, de acordo com Horácio Figueiredo Luz, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Eucatex Florestal. "A partir deste ano, e com
a queda dos preços da celulose, quem plantava para depois vender a madeira saiu do
mercado, restando apenas as empresas que utilizavam o produto para consumo próprio. Hoje, estima-se que cerca de quinze empresas produzam sementes para consumo próprio. A maioria vende para terceiros o excedente. (...)
Segundo Francisco Bertolani, diretor florestal da Duratex, a empresa tem clientes na
Venezuela, Argentina, Colômbia, Paraguai, Nigéria e Indonésia. mpoderíamos até dobrar a produção se houvesse mercado", diz Bertolani. Segundo ele, o programa brasileiro de produção de sementes estaria apto para atender à demanda mundial do
produto. Walter Suiter, do IPEF [Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, de Piracicaba]. concorda com ele. ·o Brasil é um dos únicos países que têm potencial para
expandir a produção quando houver demanda."
O aumento da demanda é esperado para a partir de 1995. "O reflorestamento deve
aumentar com a proteção das florestas tropicais úrnidas, a redução do corte da madeira nativa e com o aumento da procura por florestas tropicais", afirma Bertolani.
(Gazeta Mercantil, 22 a 24/01/94)

Sem política, F3rasíl terá de importar madeira.
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O Brasil, detentor das maiores reservas florestais do mundo, estará importando madeira e seus derivados no ano 2004, por falta de matéria-prima. Se, a partir do ano
que vem, não se investir de US$ 200 milhões a US$ 300 milhões anuais em novas
florestas, o País dificilmente conseguirá recuperar o atraso. A profecia sombria é de
Eduardo Martins, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (lbama).
A base florestal brasileira -- que mantém uma indústria de R$ 13 bilhões em investimentos -- foi criada por uma série de incentivos fiscais, extintos há exatos dez anos.
Com o fim da política de incentivos, que durou de 1976 a 1987, o volume de áreas
reflorestadas caiu cerca de 15%, de acordo com o próprio lbama. O órgão trabalha
com a hipótese de que o crescimento da demanda nacional por produtos florestais
será de 5% nos próximos dez anos.( ...)
"Para não haver déficit, seria necessário plantar 300 mil hectares anuais, pelos próximos dez anos. Entretanto, no ano passado, foram plantados apenas 97 mil hecta80

res." O setor que mais planta, o de papel e celulose, tem mantido uma média histórica de 60 mil hectares.
Motivos para preocupação não faltam. Num cenário de escassez, sofrerão as florestas nativas. ( ...)
"Logo estaremos importando madeira do Mercosul, porque o Uruguai e a Argentina já
têm políticas florestais definidas", alerta Ronan Eustáquio da Silva, presidente do
Sindicato das Indústrias do Ferro do Estado de Minas Gerais (Sindifer), entidade com
32 filiados em todo o Estado. ·Não queremos incentivos fiscais, mas um sistema
auto-sustentável."
"De uma coisa tenho certeza: se o reflorestamento não for rentável no Brasil, não
será em lugar nenhum", diz Eduardo Martins. ªConcordamos, também, que ele exige
prazos e juros compatíveis com a atividade." O presidente do lbama afirma que os
empreendimentos florestais podem ser mais rentáveis do que a criação de gado,
quando a demanda pela matéria-prima está num raio de até 200 quilômetros do local
de produção. "Por isso mesmo, estamos tentando harmonizar nossas posições com
as da área econômica do governo, na busca de uma linha de crédito diferenciada",
diz o presidente do lbama.
(Gazeta Mercantil, 20/10/97)
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Pinus dá resina que serve para múltiplos usos.
Há muitos anos que o pinus deixou de servir apenas para fabricação de móveis de
baixo custo, compensados e laminados. Transformou-se numa atividade econômica
atraente, que já garante ao Brasil a disputa pelo segundo lugar no mercado mundial
de produtores de goma-resina e derivados. (...)
A resinagem foi iniciada há cerca de 16 anos na região de Buri, no sudoeste de São
Paulo, onde está a maior área de reflorestamento do Estado. Uma das empresas pioneiras, a Planebras, emprega 400 operários. O Brasil é o pioneiro e maior exportador
do mundo da goma-resina. Até 1985, portanto, há dez anos, o País importava boa
parte do que consumia. "Hoje a demanda é suprida e o excedente exportado para Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Polônia e Índia", conta o presidente da empresa e ex-presidente da Associação dos Resinadores do Estado de São
Paulo (Aresp), Antonio Stecca. (...)
O Estado de São Paulo ainda é o maior produtor de resina do Brasil, detendo 65% do
mercado. Este domínio já chegou a ser de 90%. A redução, segundo Stecca, é em razão da não reposição das áreas que já chegaram ao ponto final de extração. Uma árvore resinífera produz, por 15 anos, a média de 45 quilos de resina, ou seja, 3 quilos
a cada 12 meses.
O replantio do pinus ficou esquecido depois que os incentivos fiscais do governo diminuíram", diz Stecca. "Fica difícil investir numa atividade que leva no mínimo oito
anos para dar retornos." o plantio de pinus é uma atividade a que poucos agricultores aderiram. São cerca de 30 no Estado. (...)
A resinagem em Buri representa 20% da receita municipal e dá emprego para centenas de trabalhadores.
A extração é totalmente artesanal e, por isso, a mão-de-obra representa gastos de
aproximadamente 40% da receita. O proprietário recebe em média R$ 0,45 líquido
por quilo da goma. Isto é, livre de mão-de-obra, impostos, transporte, etc. ( ... )
O fomento florestal com plantio de Pinus el/iotii, da variedade resinífera, pode perfeitamente ser um complemento na renda do pequeno e médio produtor rural, com extração da goma-resina e da madeira.
Com semente selecionada, a produção da goma-resina é alta. No primeiro e segundo
anos, o sitiante pode adotar a agrosilvicultura, que é a consorciação com milho,
plantado entre linhas. Numa área de 18.150 metros quadrados (2,42 hectares), livres
para plantio, apenas 25% da área fica comprometida com o reflorestamento.
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(O Estado de S.Paulo, 22/05/96)

Vamos agora a trechos das entrevistas.
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P- Todos estes itens que a gente está comentando passam necessariamente pelo
DEPRN? Eu não consigo entender muito bem o vínculo entre o IBAMA e o DEPRN.
R- É o seguinte. Para mim, o sistema da legislação hoje está bastante falha no seguinte. o Decreto joga as autorizações ... E antes até do Decreto já era ...
P- É do Decreto 750 que você está falando?
R- 'Decreto" sempre é. Antes disto já estava passada as autorizações de corte, de
exploração como sendo do Estado, do órgão estadual, DEPRN. Isto está consolidado
desde 1988. O IBAMA ficou com o controle do processamento e transporte das fábricas, de cadastros de modo geral de produtos florestais: carvoaria, serraria, viverista,
produtor de planta ornamental, processador de planta ornamental e medicinal, etc.
P- Ele que vai diretamente nestes locais ...
R- É, estas áreas continuam controladas pelo IBAMA. Quem dá o registro, por exemplo, quem autoriza você a fazer um manejo, cortar palmito lá no seu mato, é o
DEPRN, agora se você for abrir uma fábrica de palmito, aí é com o IBAMA. Igual o
carvão, quem autoriza derrubar a mata é o DEPRN, agora você quer legalizar seu
ponto de carvão, você vai no IBAMA. E a polícia fiscaliza atendendo as orientações
técnicas dos dois. Ela está vinculada mesmo, organicamente, ao DEPRN, o auto de
infração vem escrito no alto ·oEPRN/Polícia Florestal•.
Bem, o problema, nesta área toda, quando junta lenha, carvão, palmito, medicinal e
ornamental é essa duplicidade, então, às vezes, alguns querem fazer direito e a burocracia fica muito grande e quem não quer fazer direito a coisa está muito fácil. Então,
este descompasso entre o estadual ... o estadual licencia quando está no mato, saiu
do mato para ir para fábrica e para o comércio é o órgão federal, e é essa duplicidade
que está permitindo esta bagunça toda. Então, todo mundo vai alegar que é muita burocracia, tem muito papel, taxa, aqui [DEPRN) não tem taxa mas no IBAMA tem.
Mas, de qualquer jeito, se você me pedir o cadastro das plantas medicinais eu não
tenho; se você perguntar no IBAMA as autorizações para manejo de palmito, eles não
tem.
P- Ah, existe uma falta de vínculo até em termos ...
R- Funcional. Se você me perguntar quais as fábricas licenciadas para mexer com o
palmito em São Paulo, eu não sei e ninguém aqui no DEPRN sabe. A gente tem os
que o IBAMA passa com uma certa defasagem, mas a gente tem que ir lá pedir, não
é uma coisa automática ou que a gente tivesse no nosso cadastro. Esse é um problema estrutural.
P- De repente você dá de cara com um indivíduo que de alguma forma está regulamentado, quer dizer, ele tem que provar uma vez que você não tem em princípio o
conhecimento que aquele indivíduo está regulamentado.
R- Agora, o problema maior é na mão inversa. Você é uma fabricante de carvão, é
isto que eu sempre falo, às vezes tem um metro cúbico com uma autorização do órgão do Estado, os outro nove não tem, então, a polícia florestal é ludibriada. Uma
carga que pegam tem uma guia ali, mas as outras nove não tem.
P- A polícia está preparada para perceber?
R- Tem alguns problemas de documentação, às vezes passa alguma coisa assim,
mas é muito em cima desta confusão. Não fecham as contas, se você pegar o relatório, igual você viu no IBGE ... O DEPRN autorizou 200 mil unidades de palmito, a safra é o IBAMA que controla, eu como DEPRN sei que a gente autorizou manejo de
200 mil unidades numa região determinada, num período determinado. Já as contas
para fechar as safras, então, as fábricas que funcionam na região deveriam ter processado 200 mil unidades, já que não existe comércio in natura de palmito. Mas eu
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nem sei quanto elas declararam para o· IBAMA e eu aposto que não fecha esta conta.
Vai ser mais ou menos, nunca vai ser igual porque eles não se falam.
P- Mas, este não se falar é um problema dos vínculos institucionais ou tem questões
políticas aí?
R- Tem as duas coisas.
P- Porque a gente imagina que num processo correto, você deveria saber quanto foi
processado no final sendo que a autorização do DEPRN é de "x", então, tem que ser
processado no máximo "x", Certo? De repente o que foi processado é duas vezes
mais, provavelmente metade disto veio do extrativismo ilegal.
R- Ilegal, que é esquentado de alguma forma. Então, isto acontece e é mesmíssima
coisa nas ornamentais e medicinais. Até na exportação. O IBAMA autoriza a exportação destes produtos e não busca comprovação das origens. Você aparece com a documentação, netinha fiscal e tudo o mais e eles estão legalizando até a exportação de
planta medicinal, só que não pergunta de que mato ela foi tirada, em que condições,
se remanejadas de acordo com o Decreto.
Eles não retroagem. Só retroagem no penúltimo comprador. O pessoal dá por isto
mesmo, a obrigação burocrática está atendida e pronto. O próprio IBAMA, esta informação não fui eu que tirei, o próprio IBAMA, o diretor de fiscalização que vem e fala
isto: "A gente autoriza só com a última nota fiscal e não investiga a origem do produto". E dá um documento, o IBAMA, para exportar planta medicinal aqui no aeroporto de Cumbica.
·
P- Quer dizer que isto estimula todo este comércio extrativista, porque ele [o intermediário] sabe que conseguindo escapar do Vale, depois ele vai conseguir comercializar
este produto.
.
R- Exatamente, por isso que tem tanto palmito aí na praça e tal. E problema institucional mesmo.
(Roberto/ Registro)
O eucalipto é liberado. Agora, se cortar outra lenha, a não ser para papel, aí é a
mesma coisa [tem multa, é preso]. Se cortar pau, qualquer coisa a não ser eucalipto,
porque eucalipto é planta, é para fazer papel. Agora, a lenha não. Mas, também, hoje
ninguém ocupa mais lenha, as padarias que ocupavam hoje é tudo elétrico.
P- Agora, e lenha para carvão?
R- E lenha para carvão? Este que é o problema.
P- Como é que é?
R- Lenha para carvão faz os fomos, corta a lenha e faz o carvão ali, mas hoje ... E
tem carvão! De onde vem? Este que é o negócio. Não pode cortar. Se o senhor cortar
uma árvore, o senhor pode cortar fino, fino o senhor pode cortar para fazer uma roça,
bem fininho, mato fino, agora, se tiver pau grosso aí não dá mais. E como é que faz
carvão? Aí que eu não sei, e tem carvão em abundância.
P- Faz o carvão do eucalipto, por exemplo?
R- Faz também.
P- Quando o senhor disse que trabalhou com a lenha do eucalipto foi aonde?
R- Com eucalipto eu não trabalhei com carvão, eu trabalhei puxando eucalipto. De
primeiro eu puxava ali para, a fábrica era ali encostado no rio Tietê, depois mudou
para São Roque, puxava para São Roque. Para os lnnãos Spina, agora, a Suzana,
que tem a fábrica ali Suzana, nós não trabalhava com ela, nós trabalhava com os Irmãos Spina, era uns portugueses.
P- Era para fazer papel mesmo?
R- Fazer papel. Eu tinha dois caminhão e puxava eucalipto. Tinha vários caminhões,
tinha muito caminhão. Eu tinha dois, outro tinha três, tinha gente que tinha cinco caminhão para puxar o eucalipto. Quem trabalha mais com carvão são os Matarazzo,
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de Paranapiacaba. Lá trabalha com carvão e trabalha com poste de eucalipto, eucalipto grande. Eles fazem muito carvão. Lá o forte deles é o carvão.
(ex-palmiteiro)
A última saída foi o palmito. Do palmito vai virar para a extração de ervas.
P- O reflorestamento não é viável?
R- O que sobreviveu até agora foi o pinus que plantaram no reflorestamento. Acabou
o pinus, acabou a madeira. Aí quero ver o que vai acontecer. Os governantes não investiram mais. Recolheram impostos para reflorestar e não fizeram (o reflorestamento).
(Antonio Carlos I Eldorado)

1--

R- Bem, carvão vegetal, principalmente desmatamento e ele é mais concentrado em
Juquiá e Miracatu, a atividade de maior escala de carvão hoje é nestes dois municípios.
P- E como que é esta atividade?
R- Normalmente é o pessoal que está limpando a área para a agricultura. Mas, tem o
carvoeiro puro mesmo nestes lugares, em Juquiá e Miracatu, têm atividade própria só
de carvão. Aí é a derrubada de capoeiras inteiras, não é seletivo, é para a limpeza de
um talhão de um hectare, dois de cada vez, normalmente associado depois a ablir a
área para colocar pasto ou banana. Ou, às vezes, acaba abandonado, mas eu não sei
se está na perspectiva dele, como é muito móvel, muito flutuante, se ele vai esperar
aquela área recuperar para ele cortar de novo, isto eu não consegui pegar ainda, ver
se é isto mesmo. Mas normalmente é desmatamento.
P- Então é um desmatamento que tem um objetivo ...
R- Visando o carvão mesmo. Em Juquiá e Miracatu.
P- Mas ele está ligado com uma questão de agropecuária.
R- Isto. Mas porque ali tem os receptadores, as empresinhas locais que na semi legalidade compram este carvão destes agricultores, embalam e dão um jeito de legalizar
o carvão e colocar no mercado. Isto é concentrado ali em Juquiá e Miracatu e eu
acredito que é por causa da questão do transporte. Porque quem derruba área em Eldorado, em Cananéia, em Cajati não faz carvão porque não tem quem compre. Como
já tem uma estrutura de compra nestes lugares que são mais perto de Santos e São
Paulo, aí tem estes pequenos carvoeiros lá de Juquiá e Miracatu que dão um jeito de
legalizar este carvão e escoar. Onde é mais longe e não tem talvez este canal, as
derrubadas que eles fazem para plantar a madeira se perde, não é feito o carvão.
P- Mas, a pessoa que faz esta atividade não é necessariamente um marginal. Ele é
uma pessoa que vai desmatar, derrubar uma mata, ele está fazendo um crime neste
momento?
R- É contravenção.
P- É contravenção o que, o desmatamento?
R- As duas coisas. Desmatar em preservação permanente ou dentro de unidade de
conservação é contravenção.
P- Ele já está neste momento fazendo uma coisa errada?
R- Alguns não porque vai estar fora da APA, fora do Parque, nem todo o desmatamento é na área de preservação, então nem todas as infrações são contravenções. É
bom explicar isto. Todo o desmatamento sem licença é uma infração, são autuados
administrativamente, há uma multa da Florestal, que o DEPRN ...
P- Mesmo que não seja em área de preservação?
R- Isto. Mesmo fora. Agora, nas áreas de preservação e dentro de UC's além da penalidade administrativa tem a penal. Ai a polícia florestal além de multar o cidadão
tem que levá-lo para a delegacia para lavrar um boletim de ocorrência. Não é prisão,
porque contravenção ninguém fica preso, mas a pessoa vai responder inquérito de-
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pois. Então, acumula o administrativo que é a multa com o penal que é a contravenção.
P- Então ele só vai responder um processo quando ...
R- Desmatar dentro de Parque ou dentro de preservação permanente.
P- APA também?
R-APA não.
P- APA já é só o administrativo.
R- Só administrativo, se não envolver preservação permanente.
P- E tanto num caso quanto no outro o carvão extraído daí é ilegal?
R- Porque aí é uma outra coisa. A produção de carvão ... escoar produto florestal sem
licença é contravenção de qualquer jeito, dentro e fora de Unidade. Palmito, carvão,
vender tora tudo é contravenção.
P- Quer dizer, digamos assim, se eles pegam a pessoa desmatando ele está ...
R-A multa.
P- ... ele está fazendo uma contravenção.
R-Sim.
P- Agora, se ele além disso for detectado que ele está comercializando carvão aí é
outra ...
R- É outra multa, é outro processo. Inclusive, tem situações que são lavrados três
multas ao mesmo tempo. O cidadão desmatou uma área, parte dela na beira da nascente, então ele [a polícia florestal} lavra um auto de infração ambiental para aquilo
ali, mas, para este fato, além disso, vai ter um boletim de ocorrência, um processo
penal. O desmatamento feito fora da área de preservação, longe da nascente então é
administrativa a penalidade, tem uma multa. Terceiro, se ele tiver produzindo carvão
na área, uma terceira multa por estar produzindo carvão sem licença. Então, as vezes
tem três infrações. Você vê, três autos de infração porque você não põe na mesma
multa "por desmatar", "por produzir carvão", "por caçar", cada um é um documento,
para efeito burocrático, administrativo, cada um é um documento. Então, às vezes, a
polícia chega e faz três, quatro multas na mesma área. Você vê até o número da seqüência, na mesma data, na mesma hora, porque o pessoal teve que fazer "ó, esta
aqui é pelo desmatamento na preservação permanente, esta aqui é fora da preservação, esta aqui é por produzir carvão sem licença, este aqui...", se tiver com caça, vai
uma para a caça.
P- Existe a produção de carvão com licença?
R- Existe alguns casos. A licença, na verdade, é dada pelo IBAMA, o registro de produtor de carvão. Então, num desmatamento ... É possível legalizar ...
P- Produtor de carvão através da silvicultura.
R- Não, mesmo se tem um desmatamento autorizado, da posse da autorização do
desmatamento você pode ir lá no IBAMA "olha, eu quero fazer carvão da tenha do
desmatamento que o DEPRN autorizou". Tudo bem, paga as taxas lá e é autorizado.
P- Isto acontece?
R- Muito raramente. Até porque, também, este ano o IBAMA aumentou muito as taxas, então fica mais de R$ 200,00 para fazer isto, então, às vezes para a pessoa não
compensa. Quem tem um registro no lBAMA e mantém a fachada da legalidade é
este comerciante, que capta .... Para mim a situação é a seguinte. O posseiro, o agricultor pequeno, posseiro ou não, desmata sempre, com ou sem autorização ele está
desmatando porque ele quer aumentar a área, precisa e tal, ou é um especulador que
está grilando área para vender a posse aberta depois, ou para formar pasto, desmatamentos acontecem no Vale todo, só em Juquiá e Miracatu onde eles produzem carvão é, para mim, porque tem uma estrutura que compra isto deles, os outros municípios não tem, não é tão organizado.
P- E esta estrutura tem uma fachada de legalidade.
R- É, parte deste carvão que ele movimenta é legalizado, destes poucos que tem
autorização para produzir, ou de carvão de reflorestamento, que também existe, coisa
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insignificante no Vale, mas eles usam como fachada. A maior parte do movimento
destas carvoarias legalizadas lá acabam captando estes vários pequenos. O cara faz
o forno uma vez só, ele faz para queimar aquela lenha daquele desmatamento, no
ano que vem ele não vai fazer mais, mas ele vendeu para o fulano lá de Juquiá que
tem a fachada. Ele faz isto porque ali tem quem compre, já o posseiro que desmatou
lá em Cajati não faz porque não tem quem compre o carvão dele. Talvez um ou outro
vai fazer um carvãozinho para vender na cidade, escondido, mas é insignificante, em
escala mesmo se você pegar as estatísticas da polícia onde mais tem por carvão é
Juquiá e Miracatu.
P- E os outros produtos, como lenha e madeira em tora?
R- Tora tem alguns casos na região de Miracatu, principalmente o que sai da Serra do
mar e da Juréia, e Barra do Turvo, são estes dois lugares que tem e um pouquinho
também Juquiá, na subida ali de Tapiraí. Mas é coisa muito pontual e existe pouca
coisa, porque serraria funcionando na região deve ter uma meia dúzia. O que trabalha
com madeira de reflorestamento e supostamente eles trazem tora do Paraná, onde
tem planos aprovados, de vez em quando eles trazem algum pelo menos para esquentar a documentação. Mas está muito menor do que já foi antes. Hoje é um problema menos relevante. Mas é crítico porque se concentra a extração de tora hoje em
Parque.
(Robeno I Registro)
R- Sempre pensando isto aqui como reflorestamento homogêneo: pinus e eucalipto.
No Vale isto praticamente não tem, eu acho que a gente deveria ter uma política de
estimular. Ele é associado a empresa grande, tipo CBR- Companhia Brasileira de Reflorestamento de Eldorado, incentivos fiscais, aquela confusão toda dos anos 70.
Muita jogada aí, muita sonegação, grilagem de terras, um processo meio bravo. Tem
a grande empresa lá, a Serrana, que tem suas áreas próprias para produzir lenha
para a fábrica. Ela tem lá umas centenas de hectares plantados com eucaliptos e pinus, mais eucalipto. E a CBR, muito pinus. Fora isto, a CBR tem áreas dispersas,
uma coisa meio confusa na região de Jacupiranga e, principalmente, em Eldorado,
não tem praticamente reflorestamento, ninguém está plantando, eles estão cortando
estes estoques hoje e ninguém está plantando.
P- Até os dados do IBGE de 1985, você tinha os itens da silvicultura mostrando, por
exemplo, reflorestamento de eucalipto, pínus e outros itens. Então, o pinheiro brasileiro estava contemplado no ...
R- ... no Alto Vale. Teve uma época que tinha política de fazer reflorestamento com
pinho. Então, tem área plantada a mais tempo, de 20 anos para trás com isto. Plantado em fitinha assim e tal, mas isto é coisa que demora 20 anos para cortar, 1 O, então ...
P- Este pinheiro .
R- É o araucária .
P- Mas ele é natural do Vale?
R- É natural do Alto Vale, Apiaí a gente percebe,
P- É natural e tem também o reflorestamento?
R- Coisa de uns 700-800 metros de altitude para cima. Capão Bonito, Guapiara, tem
plantio de pinheiro, como tem no Paraná, como também tem nativo. Então, a mesma
espécie às vezes é nativa e às vezes é plantada mesmo, só que o plantio ficou meio
em queda agora porque demora muito. Então, assim, mesmo o eucalipto e o pinus,
estes sim vão ter na Baixada, no vale mesmo. de lporanga para baixo. Dá para falar
o seguinte, acho que no Estado todo, enquanto tinha incentivo fiscal do BDF o pessoal plantava. É uma atividade que você vai por dinheiro agora e vai começar a vir dinheiro daqui a sete anos. No mesmo tempo você está gastando na manutenção da
área: capina, mata formiga, adubo, pagar as mudas. Então, o Estado sempre incenti-
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vou muito isto. Sempre esteve vinculado a empresa grande, incentivo fiscal, estas
coisas, ou fomento direto: o Estado dá as mudas, dá o adubo. Também teve esta política que não pegou muito no Vale. Agora as duas coisas acabaram. No resto do Estado quem está retomando este papel, nos últimos anos para cá, é a Associação de
Reposição, esta figura que foi criada, a entidade que congrega os consumidores de
madeira, supervisionada pelo DEPRN, pelo IBAMA. Então, o reflorestamento está
sendo feito por elas.
P- Por causa também das taxas que o lbama não usou.
R- É. Então, isto pegou no resto do Estado porque tem consumidores mais organizados que têm mais iniciativa empresarial e fizeram isto. No Vale não tem iniciativa privada que banque isto, então, não tem reflorestamento. Em resumo é isto.
P- Agora, tem um dado interessante quando a gente pega os itens do extrativismo e
os itens da silvicultura [do IBGE]. Os itens do extrativismo: a contribuição da Bacia na
produção do Estado a partir de 1990, muitos dos itens pularam para 70, 80, 90 e, às
vezes, para 100%. Eu imagino então que outras regiões do Estado de São Paulo tenham diminuído sua contribuição e que, portanto, a contribuição do Vale aumentou.
R- Isto. Pela diminuição das outras. Porque acabou mesmo o resto, extinguiu o resto.
O palmito existia em Campinas há alguns anos atrás, agora por falta de mata não tem
mais palmito. Mas a área de ocorrência natural dele é Campinas, Ribeirão Preto e vai
embora. Mas, acabou a mata e aí...
P- Mas é interessante a gente pensar que no Vale, enquanto lugar de preservação,
que aumentaria, por exemplo, o nível da contribuição destes itens advindos da silvicultura. E isto não é verdade.
R- Silvicultura não.
P- A silvicultura não chega a diminuir mas é muito pequeno o crescimento.
R- Ela está empacada por falta, assim, não tem mais incentivo direto oficial e este indireto que é o fomento à organização de associação, para a própria iniciativa [privada] bancar, não tem. Então, os empresários no Vale que têm que pagar a taxa de reposição estão pagando, só que estão pagando taxa para reposição de outras bacias.
Estão pagando para Ourinhos, para Piracicaba, para São Paulo. A gente sempre fala,
tenta passar este problema para ver se o pessoal se organiza na região para que os
recursos fiquem ali, mas até hoje não aconteceu. Então, este é um ponto também, se
tivesse uma associação ou mais de uma associação de reposição florestal na região,
poderia ter um quadro diferente porque eu acho que tem espaço para manejo florestal. tem espaço para a agricultura e para a silvicultura. Mas este aqui hoje é o mais
fraco dos três. Todos estão ruins, mas este aqui está pior porque não tem ninguém,
nenhuma entidade pública ou privada que está bancando isto.
P- Agora, é interessante a gente pensar que no final das contas a vocação do Vale
em termos econômicos, a contribuição para o Estado, acaba sendo a vocação do extrativismo vegetal.
R- É. tem de mudar de nome para manejo, ser uma coisa mais ordenada, no meu
ver, aumentar também a silvicultura e aumentar a agricultura. Mas hoje os três estão
ruins.
P- Os três estão ruins e o extrativismo está muito bem!
R- É, então, mas o extrativismo tem que acabar, tem que virar manejo.
P- Eu entendo, mas pelos dados ...
Reste extrativismo predatório vai bem ...
Ppelos dados, a partir de 1990 o extrativismo é a grande vocação ...
R
estourou.
P- Estourou mesmo. Com tudo isto que você colocou, com o Decreto, com a fiscalização, com tudo isto a contribuição do Vale à produção do Estado aumentou, ele é
praticamente o grande produtor destes itens no Estado de São Paulo.
R- Porque os outros é zero.
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As matérias jornalísticas têm dois méritos: mostram o esforço brasileiro em disciplinar a
exploração das riquezas naturais (no caso da exploração das florestas nativas há dispositivos
legais desde 1937); e ao mesmo tempo, o desrespeito da sociedade, particularmente do setor
empresarial, em cumprir e fazer valer as leis. Em matéria acima, ficou bastante claro que o
custo na exploração das matas nativas é bastante inferior àquele advindo, no caso dos derivados da madeira, das florestas cultivadas. Em termos econômicos não é levado em consideração os custos ambientais e sociais da devastação das florestas nativas. Fazendo um paralelo
com a agricultura, se um indivíduo rouba a plantação do vizinho e a vende, ele também terá
um custo inferior àquele que teria se ele próprio tivesse trabalhado a terra, plantado e colhido.
Não se trata, portanto, de comparar custos, pois não há parâmetros entre as atividades lícitas
e as ilícitas. As pressões políticas para não se fazer cumprir os programas previstos nas diversas portarias já regulamentadas, assim como a de tentar interceptar a tramitação do projeto de
Lei 3285, que dispõe sobre a Mata Atlântica, parece ser uma boa demonstração de que a exploração dos recursos naturais ainda é enfocado como um bom negócio por um contingente
do setor empresarial brasileiro, que prima pela ausência de consciência ecológica e respeito
ao patrimônio nacional.
O setor empresarial, no entanto, não é o único responsável pela devastação das florestas nativas uma vez que o próprio governo não mantém uma linha sistemática de políticas
para o setor. A política de reflorestamento, por exemplo, durou aproximadamente 10 anos, de
1976 a 1987, deixando hoje, ao brasileiro, a dúvida se nos próximos anos o Brasil será um
exportador ou um importador de madeira reflorestada?
A questão do uso indevido da taxa de reflorestamento administrado pelo IBAMA é, infelizmente, outra responsabilidade do governo não devidamente esclarecida para a sociedade. A
função de reposição florestal, que deveria estar sendo exercida pelo Instituto desde 1989, tem
sido assumida pelos próprios consumidores de madeira, que, prevendo o "buraco verde", já
haviam criado em 1987 as Associações de Reposição Florestal. O problema da não reposição
florestal a partir da taxa de reflorestamento recolhida pelo IBAMA não é, aliás, a única crítica
direcionada ao Instituto. Vimos que há uma certa insatisfação da população do Vale quanto à
atuação do IBAMA, principalmente porque há um descompasso entre as funções deste órgão
federal e o DEPRN, instância estadual. A falta de vínculos funcionais entre os dois órgãos coloca em dúvida a eficácia das funções de cada um, abrindo a possibilidade de práticas ilegais,
como o caso da relação entre o manejo de palmito autorizado pelo DEPRN e a safra controlada pelo IBAMA, ou, ainda, o caso da exportação de plantas medicinais e ornamentais sem
uma investigação das origens da produção.
Quanto à questão da produção de carvão vegetal, lenha e tora provenientes da extração vegetal e do reflorestamento, trazemos aqui alguns dados reproduzidos do volume intitulado Os números do Vale. Pelas estatísticas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, nota-se uma mudança na produção de carvão vegetal no país entre os
anos de 1990 e 1995. Em 1990, o Brasil ainda produzia 60% de seus carvão vegetal a partir
do extrativismo, já em 1995 o índice passou para 42%. Uma variação semelhante pode ser
percebida quanto à produção da madeira em tora: em 1990, 67% provinha do extrativismo
vegetal e em 1995, 47%. No caso da madeira para lenha, o extrativismo continua a contribuir
com os maiores índices: 83% em 1990 e 75% em 1995. O Estado de São Paulo, ao contrário,
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apresenta índices mais baixos no extrativismo: 8% de carvão vegetal, 26% da lenha e 1 % na
produção de madeira em tora.
Quanto ao Vale do Ribeira de lguape, em 1995, as atividades extrativas produzem:
48% do carvão vegetal e 88% da lenha. A lenha extrativa do Vale compreende 85% da produção do Estado e o carvão vegetal extrativo 75%. O menor índice de produção extrativa no Vale
é o de madeira em tora, em torno de 13%. Este índice, no entanto, foi precedido em 1985 de
uma estatística alarmante: 96% da madeira em tora deste ano foi proveniente da extração vegetal, equivalente a 770 mil metros cúbicos de madeira, contra uma média entre 1990 e 1995
de 390 mil metros cúbicos de madeira reflorestada. Outro dado interessante é que, mesmo
quando os índices da madeira em tora reflorestada se sobrepõem aos da extração vegetal na
produção total dos municípios do Vale do Ribeira, a contribuição do Vale na economia do Estado neste item continua a ser alta. Em 1985 o Vale contribuiu com 87% da produção de madeira em tora extrativa do Estado de São Paulo, baixando para 44% em 1990 e subindo para
76% em 1995.
Pelos dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, a Divisão
Regional Agrícola de Registro, que congrega a maior parte dos municípios do Vale do Ribeira,
apresenta uma área produtiva em eucalipto não superior a 1 % da do Estado de São Paulo,
entre 1985 e 1996. Para o mesmo período, o pinus apresentou índices mais altos, sendo o
menor na faixa dos 3% para os anos de 1991 e 1993, e o maior, em 1994, na faixa dos 7%. A
melhor estatística de produção proveniente de reflorestamento no Vale, conforme dados do
IBGE, é a da resina. Considerando a matéria acima sobre a importância da produção brasileira
e paulista de resina, os 8% da produção do Estado produzido pelo Vale em 1995 é significativo. Porém, a resina apresenta-se quase como uma exceção, pois embora o Estado de São
Paulo venha apresentando bons índices relativos aos produtos do reflorestamento, nota-se, no
entanto, que o extrativismo das espécies florestais não está excluído do Vale, e que, praticamente toda a produção do Estado nos itens do extrativismo provém do Vale do Ribeira de
lguape.
Enfim, para retirar do Vale a tendência ao extrativismo e acentuar sua vocação ambiental e agrícola inúmeras vezes acentuadas nestes Olhares Cruzados, é necessário políticas
governamentais que enfoquem como prioridade o reflorestamento e a agricultura - não apenas
aquela voltada para o mercado consumidor externo, em geral exportador, mas também o regional, portanto, tenha condições de atender o pequeno, o médio e grande agricultor -, e, ao
mesmo tempo, que os órgãos hoje atuantes no Vale tenha condições estruturais de fornecer
informações, disseminar a importância e atender a demandas do manejo florestal.

[a pesca
Embora os problemas da pesca artesanal sejam muitos e bastante complexos, por
abranger desde problemas referentes à legislação pesqueira até dificuldades de crédito para
aquisição de instrumentos de pesca, procuramos nos ater aqui à exposição daqueles aspectos
que apareceram com maior freqüência em nosso contato com os pescadores: os referentes ao
conflito entre a pesca artesanal e a pesca industrial, o problema da pesca amadora na região
lagunar de lguape-Cananéia e ainda alguns aspectos acerca da influência da implantação de
unidades de conservação sobre a vida e o trabalho dos pescadores.
Nosso maior contato foi com os pescadores de Cananéia. Acreditamos, no entanto,
que os problemas mais gerais (sociais e ambientais) aqui delineados atingem o pescador artesanal de todo o Litoral do Vale do Ribeira, e, quem sabe, do litoral paulista.
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Não devemos esquecer que no caso dos outros setores de exploração dos recursos
naturais, políticas mais efetivas para o desenvolvimento do setor pesqueiro surgiram a partir
da década de 60, cuja conjuntura política e ideológica já nos referimos. Para Diegues (1983),
inclusive, as conseqüências negativas sobre o meio ambiente, a vida e o trabalho dos pescadores artesanais se fez sentir em pouco mais de dez anos de investimentos governamentais
na implantação da indústria pesqueira nacional. Por isso, para Diegues (1983:6),
a pesca é, em nossos dias, a única e última atividade humana de caça realizada em
grande escala.

Em matéria recente do Jornal da Tarde, de 09/03/1997, o responsável pelo departamento de Recursos Naturais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(IBAMA), Carlos Fischer, avalia que
durante muito anos a política da extinta Superintendência para o Desenvolvimento da
Pesca (Sudepe) esteve baseada no aumento do volume pescado a qualquer preço.
Foram concedidas mais licenças de pesca do que os estoques podiam suportar, os
defesos e restrições eram desrespeitadas e tudo isso resultou numa sobrepesca muito
acentuada no País. (Os peixes estlío acabando ... )

Dado o caráter extrativista da pesca, o problema do controle estatístico se acentua. De
uma forma geral a literatura chama a atenção para este aspecto.
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Na área de levantamento estatístico, por exemplo, inexistem hoje dados confiáveis
que permitam estudos e análises da pesca no Brasil, sendo que somente os dados de
exportação e importação de produtos pesqueiros, levantados pelo Departamento do
Comércio Exterior (OECEX), do Banco do Brasil, são satisfatórios. A Secretaria de
Inspecção de Produto Animal (SIPA), do Ministério da Agricultura, através do Serviço
de Inspecção Federal, levantava e publicava dados confiáveis sobre a produção de
pescado elaborados em estabelecimentos sob inspecção federal, entretanto a reforma
administrativa efetuada pelo Governo inviabilizou esse levantamento .
As atribuições e competência da antiga SUDEPE passaram a ser desempenhadas
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), da Secretaria do Meio Ambiente que, dada a sua complexidade de atuação,
não tem condições de dedicar à pesca, uma atividade produtiva, tanto extrativista
como de cultivo, o mesmo tratamento do antigo órgão.
(Giulietti, N.; Assumpção,R.de;1995:99)

Na verdade, acompanhar a dinâmica desta extração por municípios ou regiões tem
parecido ser uma dificuldade dos próprios pesquisadores do setor que, por conta disto, de
poucos anos para cá, têm tido iniciativas para desenvolver metodologias de acompanhamento
da produção e comercialização do produto. No caso de Cananéia, o acompanhamento estatístico - número de embarcações, tipo de espécie e quantidade produzida - tem sido realizado a
partir do Projeto Pesca Sul Paulista: pesquisa pesqueira a serviço da classe pesqueira, do Instituto de Pesca, sob coordenação do pesquisador Jocemar Tomasino Mendonça.
Há uma característica quanto à pesca que não pode ser desconsiderada. Tanto a extração vegetal como a animal são predatórias, mas enquanto a primeira percebe-se suas conseqüências desastrosas imediatamente, atingindo a economia e a sociedade diretamente, pois
nota-se facilmente uma devastação de "x' metros quadrados num local geograficamente de90

terminado (pode ser percebido e controlado, inclusive, via imagens de satélite), este controle é
bem mais complexo no caso da pesca, dado o caráter móvel dos recursos pesqueiros e da
atividade. E é, talvez, por estas características que as dificuldades de fiscalização se acentuam.
Para os pescadores artesanais, no entanto, os problemas da sobrepesca e/ou do caráter predatório da pesca industrial é notado em seu dia-a-dia de trabalho e vida.

a influência da pesca industrial na pesca artesanal e no meio ambiente
Porque as redes são de acordo, porque se não tiver um tipo de malha certinha, você
não passa na Capitania, é preciso ter tantos centímetros para ir pescar.
P- Entendo que a legislação vai ser aplicada tanto na artesanal como na industrial,
mas o que entendi também é que as parelhas avançam sobre a área ...
R- Avançam sobre a área dos pequenos, dos pescadores não industriais.
P- As parelhas têm um limite para elas atuarem e elas não respeitam?
R- Não respeitam. A parelha tem um certo limite porque quanto mais perto da costa é
para bateira de boca aberta, mas elas chegam quase perto, junto com as bateiras.
P- Este tipo de pesca com bateira é pesca artesanal?
R- Num certo ponto é, porque é uma coisa que ... dependendo da malha da rede ... a
mesma coisa que o barco grande, há destruição de arrasto, mas não é tanto como os
barcos grandes.
(Beth e Eduardo I Cananéia)
Não tem fiscalização efetiva em cima desses armadores que vêm em cima da arrebentação, qualquer hora eles vão pescar um banhista, do jeito que eles fazem o arrasto na nossa praia.
(Décio / Ilha Comprida)
Os grandes armadores pescam com suas parelhas a poucos metros das praias e o
IBAMA alega falta de verba para fiscalizar. Fiscalizar o pequeno e indefeso é mais fácil e barato.
(Osmanir Pedro Nunes, presidente da Colônia de Pescadores Z-7 Veiga Miranda I
lguape. ln: Investir na pesca, OESP, 14\10\1994)
O pescador artesanal é o que mais sofre perseguição na região, enquanto que essas
empresas pesqueiras depredam. Tem dia que junta um caminhão de peixe na praia e
ninguém tem coragem de pegar um barco, de ir lá fora ou pelo menos por um binóculo e pegar o nome do barco, ver no porto que ele vai chegar. Aquilo é um crime. Se
eles tem uma qualidade de peixe para pegar, que mudem a malha da rede para pegar
o peixe que interessa. A praia fica empestiada de ponta a ponta. Não vão lá porque
com certeza o dono de firma pesqueira ... tem muitos caras que se vendem. O pescador artesanal não depreda nada, ele vai com a sua canoa, com a rede. Você já viu
um pescador artesanal ser rico, ter barco, a não ser a canoa? Ha 20 anos tem a
mesma canoa. quem depreda são as grandes firmas, como os grandes latifúndios.
(Leonel/ Ilha Comprida).
A pesca do camarão com rede de arrasto, praticado em todo o mundo, é a mais nociva do ponto de vista ambiental. Junto com o camarão, as redes arrastam grande
quantidade de peixes e remexem o fundo causando grande estrago. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), para
cada quilo de camarão, as redes arrastam cerca de 7 kg de outras espécies de pei-

91

-

---

-

xes, moluscos e crustáceos
mar.

que não têm valor comercial

e são devolvidos

mortas ao

(Os peixes estão acabando, Jornal da Tarde, 09/03/1997)

--

,~
,,,...

P- Esses barcos grandes aí, é pesca industrial?
R- É uma pesca industrial de pequeno porte. Hoje em dia está difícil definir o que é
pesca artesanal e pesca industrial.
Mas a teoria que a FAO usa é quase tudo pesca industrial. Até mesmo das bateiras.
Porque logicamente a teoria que o (?) fazer agora era que o que era mecanizado era
pesca industrial, o que não era, tipo espinhei, linha, aí era artesanal. Cerco é artesanal. E hoje isso está muito confuso. Uma bateira, para arrastar camarão, uma pequena de boca aberta, ela recolhe a rede com o guincho. Um guincho pequininho, mas é
algo mecânico. Nas teorias que muita gente coloca isso seria artesanal, mas na verdade usa a parte mecânica, então, alguns classificam como industrial de pequeno
porte. Nós aqui, só para efeito de nossa organização, a gente usa esses barcos da
frente aqui, esses maiores aqui da Miami e da Golfinho e o Antônio lá, a gente usa
como barcos industrial de pequeno porte. Pesca artesanal, a gente coloca esse pesca
aqui dentro do estuário, que é de canoa, voadeira, gerival, cerco, isso é pesca artesanal. E a gente coloca uma categoria entre aspas que é o barco sol-a-sol. Essa pesca
que a gente fala de "boca aberta" é o barco que a gente usa que é o de "sot-a-sol".
P- Pesca sol-a-sol, porque é um dia inteiro ...
R- É, sai no romper do sol e volta no descer, que é o que a gente usa, não quer dizer
que é o correto, mas é da nossa organização ...
E bate ira, bateira boca aberta. Tem malha, tem esptnhão, tem arrasto ... E eles usam
motor, tudo isso, né. Então, tu fica pensando assim, um cara vai de canoa no cerco e
ele pode dizer que é artesanal. Mas dele até chegar essa bateira aí tem uma diferença, né. Motor, guincho ...
No caso de usar motor, uma voadeirinha, motor de popa, até pode ser como artesanal. Mas, a maior parte usa canoa, não usa guincho, é o cerco, isso a gente coloca
como artesanal.
P- Esse motor de popa é o que, qual é a potência dele?
R- A potência varia desde 3,5 (ou 13,5?) até no máximo 25. Mas existem maiores.
P- Isso aqui você está considerando como artesanal, até 25?
R- Porque o motor eles usam simplesmente é para deslocar, não é para arrastar, para
puxar, de um ponto ao outro. Mas na arte, no efeito de pesca, alçar a rede, puxar o
espinhei, esses motores não são usados.
(Jocemar f Cananéia))
Desde que você pegue o peixe e comercialize já é uma pesca industrial.
P- Mas o 1,,equenopescador também comercializa, também vive da peses.
R- É, está certo, mas o deles já é mais industrial porque eles pegam o pescado, eles
têm fábrica, fabricam tudo.
R- Golfinho Azul é uma fábrica.
R- Ali eles fazem tudo, embalagem e tudo o mais.
R- Fazem tudo e é congelado.
R- Parece que tem uma técnica agora não sei se alemã, que veio para cá eles fazem
um hamburguer de peixe, já fabricam aqui na Golfinho, se não me engano.
P- São várias coisas diferentes.
R- São, tem o camarão com lula, filé de peixe .....
R- Eles embatam também camarão, com peixe eles não fazem, eles embalam, congelam.
P- E o pescador que não fabrica, o pescador mais artesanal, o peixe dele vai ser comercializado como?
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-R. Nas várias peixarias que tem na cidade.
(Beth e Eduardo I Cananéia)

Do ponto de vista do que nos interessa, a interface entre questão social e ambiental, é possível, através das falas acima, perceber que as diferentes artes de pesca dependem com evidência dos recursos da natureza e provocam sobre eles diferentes conseqüências.
Na avaliação dos pescadores sobre seus próprios problemas, percebe-se uma exata noção
dos nós que ligam as questões sociais e da categoria com o desrespeito às leis do homem e
da natureza. Os ciclos reprodutivos das espécies, cujos exemplos acerca do camarão e da
tainha já foram apresentados no item manejando & cultivando, ou parecem não serem devidamente conhecidos, o do camarão, ou não são protegidos, o da tainha. Ou, ainda, são ignorados em função de outras demandas que não as de proteção e/ou preservação, como o valor
comercial da ova da tainha. E, mesmo quando há leis, estas muitas vezes são relegadas ao
"esquecimento", conforme vimos nos casos da área de atuação das pescas artesanal e industrial e no uso de malhas adequadas a cada espécie; são burladas, via corrupção, por exemplo;
ou são inadequadas, como o defeso do camarão. Neste sentido, percebe-se que se há conflitos entre as categorias da pesca artesanal e industrial, estes são gerados menos pelo contato
direto entre os sujeitos destas diferentes artes de pesca e mais pelas contradições que elas
salientam perante o esforço de preservação ambiental da sociedade local e da abrangente.
Nota-se que a maior capacidade produtiva da pesca industrial, freqüentemente pensada como
maior capacidade destrutiva sobre os recursos do mar, e a omissão, corrupção ou incapacidade de recursos humanos e infra-estrutura da fiscalização em controlar a pesca dos "grandes"
são as principais críticas dos pescadores artesanais à pesca industrial. De uma certa forma, a
capacidade produtiva - melhor e maior quantidade de tecnologia utilizada: tipo de embarcação,
potência do motor, tamanho de rede, mecanização de processos etc. - também acaba definindo o que é e o que não é pesca artesanal e industrial.

o "meio ambiente" e os problemas sociais
... eu vejo assim, não tinha dinheiro, não tinha assim grandes coisas, mas tinha a comida suficiente para comer e viviam bem. É aí que vem a questão do meio ambiente,
veja bem, este pessoal protegia a Ilha [Ilha do Cardoso], eu não falo por falar não,
porque defendemos o outro, eu falo pela Ilha, eu defendo a Ilha mesmo.
Depois que começou a falar em Parque as coisas começaram a modificar ...
( ... ) Quando veio o meio ambiente: não pode cortar, não pode caçar, não pode pescar. Então não teve uma definição do que pode e do que não pode. Eu também acho
que se cortar um mato está destruindo, não pode e não pode mesmo, tem que multar,
mas se você vai no mato cortar um mourão para fazer um cerco ou um caibro para
uma casa, uma coisa assim, por que que não pode? Se sempre pôde, sempre teve
isto! Isto dependo do que se está fazendo.
( ... )Eu comecei falando de como eles viviam porque assim que cortou a maneira de
viver não tem como viver lá, se não pode roçar, eles viviam daquilo lá, era o alimento
deles. Com o meio ambiente que começou de proibir de roçar, proibir de fazer a casa,
não tem mais como o cara morar. E depois, sabe o que aconteceu com isso? O pessoal veio prá cá e não tem emprego, o que acontece? Vão para a pesca. Não são
pescador, não têm noção de pesca, prá comer o cara tem que pescar qualquer tipo de
coisa.( ... )
Outra questão grave é que o pessoal vem prá cá, passa fome aqui ... prá sobreviver
eles vão fazer qualquer coisa, pescando qualquer peixe, não tem nenhum regulamento. E a Colônia, o que nós fazemos com este povo? Proibimos de pescar? Manda
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proibir? Não pode. Quer dizer, para nós que mexemos muito com questão de portaria,
lei, isto é difícil para nós, existir isso aqui, porque é um povo que a gente sabe que

estão precisando de comer. Quer dizer, é difícil trabalhar com um povo assim. Primeiro que eles não têm cabeça prá se reunir, prá discutir um assunto da Colônia, não
têm cabeça prá isto, é um povo assim que não é unido como se fala, e depois você
não pode proibir ele de pescar porque ele tem que comer.
P- E eles estão muito fora das leis?
R- Ah, eles estão por fora.
P- Fazem coisas que não deveriam fazer?
R- Ah, faz, faz, inconsciente mas fazem.
P- Que tipo de coisa?
R- Pesca predatória. No mar pequeno, em qualquer tempo, prá eles não tem tempo
[de reprodução das espécies]. se o turista mandar [?] ele vai lá e pega, ele não tem
noção, vai lá e pega mesmo.
(José Carlos e Adenil I Cananéia)
,.,-.

-- ... para ter uma idéia dos problemas que têm, tipo extrativismo, por exemplo, há o
problema do parque em si, não pode cortar madeira para fazer cerca, não pode cortar
madeira para fazer canoa, mas existe urna necessidade vital.
- Madeira para cerca tem o mourão e a taquara.
- Agora, pau para canoa, tem como se conseguir madeira de árvore caída dentro do
parque?
-- É difícil.
-- Perto do(?), uns tempos atrás, caiu duas madeiras, que davam boa canoa.
- Alguma vez já conseguiram autorização para tirar essas madeiras?

-Já.

,,-..
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-- O rapaz do Pereirinha conseguiu a autorização, mas quando chegou para ele a
autorização a madeira já tinha estragado ..
-- Então, um problema é a demora da autorização da madeira.
-- Você vai pedir e até chegar de volta a madeira já estragou.
( ... )
-- Foram colocadas ali coisas que o caiçara faz, o Estado finge que não vê mas sabe
que está fazendo.
-- Uma coisa seria regularizar isso aí.
-- Regularização da clandestinidade, poderia ser colocado assim?
-- Não, eu acho que seria mais assim: neste lado existe o manejo sustentado, o plano
de manejo de utilização, talvez possa ser utilizado para esse caso específico, para o
caiçara o plano de manejo para represar pesca, para mourão, para taquara. Dentro de
normas.
-- Ultimamente o q:.:e está acontecendo é que nós que estamos perto do parque aqui
não podemos mexer com nada, porque já vem guarda florestal em cima.
-- Seria bom a gente listar tudo isso que você fala que não pode e colocar aqui.
- Essas madeiras eles trazem de fora para fazer o cerco aqui, acabamos de fazer
cerco aqui. - Fica muito custo prá gente buscar em outro lugar, e a pessoa precisa
invadir outros terrenos no continente para roubar essa madeira.
-- Institui o crime, com a pessoa invadindo outros locais
.
-- Sai caro prá gente, paramos de fazer cerco por causa disso.
- São coisas diferentes do palmito, ele destrói.
- Esse tipo de coisa que ele está falando não implica numa destruição, como o palmito que é tirado e destruído. Acho que isso entra em preservação e recuperação,
não é? Quando ele está falando que a taquara não interfere na natureza, como
acontece quando se tira o palmito.
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-- O termo é mais amplo, é sobre a exploração de recursos naturais. O que poderia direcionar o trabalho aqui é saber que tipo de recurso natural está sendo explorado, se
é legal ou ilegal. Se for ilegal mas necessário, principalmente nesses casos deve
constar as demandas, por exemplo, pau de canoa, não pode cortar pau, então é ilegal
isso porque a legislação não permitem, mas se vocês precisam então a gente tem
que colocar aqui de qualquer jeito. É interessante que a gente liste o que foi discutido,
que o pessoal vive na clandestinidade, seria interessante colocar tudo desde, por
exemplo, a informação da palha [atéJ a taquara que é diferente do palmito.
-- Tem coisas que não chegam a prejudicar o equilíbrio ecológico.
-- Foi colocado o manejo de cerco, taquara, mourão, palha e palmito. Tem mais alguma necessidade?
-- Tem o cipó.
-- Tem um problema, acho que devem ser levantados todos os problemas, o palmito
é um problema porque existe uma legislação muito restritiva, inclusive as pessoas se
sentem prejudicadas porque como o palmlteíro é uma coisa totalmente errada, tratase todo mundo como palmiteiro. É como se o cara que fosse tirar taquara, fosse também palmiteiro. Então é um problema sério.
-- A retirada de madeira para casa foi colocada aí?
-- Moradia está para cá, foi colocada aqui no caso de manejo, seria uma sugestão.
( ... )
-- Há um outro problema que vocês estavam comentando, quando se pede autorização há uma demora ....
-- Demanda de pau para a canoa é um problema, outro problema é a demora na autorização para aproveitamento de madeira morta. São dois problemas.
-- A demanda alta só é um problema porque não tem a resposta para autorização,
não é? Senão fica parecendo que há uma crítica de uma demanda de pau para canoa. Na verdade esse não é o problema, do ponto de vista de quem mora aqui esse
não é o problema é a própria sobrevivência.
É a autorização para a retirada de material para a construção de cerco, esse é um
problema, a demanda alta não é problema. Outro problema seria a autorização de retirada de pau para a construção de canoa.
O problema é a necessidade que as pessoas têm do pau para a canoa, a autorização
seria uma solução para o problema.
(Diversas pessoas / llha do Cardoso)
P- A questão dos paus para canoa, das taquaras e dos mourões para os cercos de
pesca, é competência do DEPRN, é um problema da mesma ordem que a dos outros
tipos de extrativismo?
R- Não é um problema da mesma ordem dos outros e é competência do DEPRN. O
Decreto tem aquela questão de autorização eventual para uso e tal, na prática coisas
menores a própria fiscalização já aplica isto na prática, ninguém foi autuado por cortar
taquara, cortar cipó para fazer cesta, isto não existe. Taboa, fibra para esteira, isto
não tem. Paus de canoa normalmente é negociado. As comunidades mais organizadas, como Juréia, Eldorado, Cananéia acaba sendo negociado isto e tem saído as
autorizações, os grupos que procuram, Colônia de pescador, morador da Juréia, que
procuram têm sido autorizados. Em cima daquele parágrafo único, do artigo segundo
do Decreto 750. Isto não é um nó hoje no Vale, em outras regiões está acontecendo.
As vezes o problema maior é o de estar dentro do Parque, mas normalmente depende do caso-a-caso da administração daquela unidade. Na Juréia isto é mais tranqüilo,
na Ilha do Cardoso tem sido também.
P- Quer dizer que tem uma certa autonomia na direção das unidades para estar autorizando ...

95

-

--

----

-

--

,.,..._

'

.•......

,,-..

,~.

,,....._

R- Não digo autonomia, não é padronizado, algumas fazem e outras não fazem, mas
o que está no decreto, olha aqui: "a exploração eventual de espécies da flora utilizado
para consumo das propriedades ou posse das populações tradicionais. Sujeito a autorização do órgão estadual competente". A gente dispensa de projeto de manejo, que
são estes requisitos aqui. Então, estas autorizações são dadas caso-a-caso.
P- Elas são pedidas junto ao DEPRN?
R- Normalmente elas são intermediadas pela administração da unidade, os casos que
tem mais documentado é Juréia. A autorização final para qualquer exploração tem
que ser assinado pelo DEPRN, mas é justificada previamente pelo Instituto Florestal.
P- lsto não é um problema.
R- Não, porque se resolve nas duas pontas: ou, em alguns casos, a própria característica da extração é levada em conta pela administração, é o caso da taquara, do
bambu, da taboa para fazer esteira; ou, nos casos dentro de unidade, passa por negociação.
(Roberto I Registro)
A minha filosofia agora, para trabalhar aqui, eu sei que tudo é APA, que tem que preservar, que é o último local preservado deste Estado, os outros podem estar bonitos
ainda, mas que não é a mesma coisa; mas, se o pescador que é, por exemplo, só de
cerco, sítio - geralmente pessoal de cerco tem sítio, mora ou tem casa no sítio - eles
sempre moraram aqui e nunca predaram. É o problema lã do parque.
( ... )
Então a nossa preocupação é justamente essa: ajudar no que for possível. Vai desde
ajudar em poder pescar melhor até ajudar na parte social. E com isso a gente tem
que proteger o pescador das agressividades que existem na parte de ecologia; acho
os ecologistas muito agressivos, para eles é "proteger, proteger, proteger, proteger". E
a parte social, onde fica? Não se preocupam nunca com isso e é por isso que eles erram. Então não é assim, não é com agressividade. É aquele negócio: "Ah, o homem
não é a única espécie no mundo." Mas é uma delas.
O homem se acha o maioral: é o homem e a natureza. Como tem em vários títulos de
curso: o homem e a natureza. Que é isso! O homem está dentro dela. Tu não pode
dizer assim: "não vamos proteger o homem por que ele está predando, o homem
prejudica totalmente a natureza". Está errado.
Estás excluindo uma parte da natureza que é o homem. E outra coisa: "ah, o homem
contra a diversidade do meio ambiente", não sei o quê. É errado também, o homem
também é parte da natureza. Vamos proteger a natureza e o homem junto. Um precisa do outro, entendeu? A natureza não precisa do homem, teoricamente, mas o homem precisa muito mais dela, ela é essencial.
P- Acho que quando a gente separou teoricamente, em termos de pensamento, a
gente te.ide a ter dificuldade de saber de que forma o homem está ínteqrado na natureza.
R- Pois é. E ele ficou mascarado, ficou mascarada a situação dele na natureza. E aí
dificulta mais ainda trabalhar com a parte social com eles, ficou mais difícil ainda.
(Jocemar / Cananéia)
Eu vou falar rapidinho sobre a atividade de manejo em recursos costeiros desenvolvidos na região lagunar.
Portaria municipal da Estância de Cananéia de defeso do caranguejo-uça[?]. Teve
uma reivindicação muito grande de várias comunidades da região e por isso a Seção
de Meio Ambiente da Prefeitura de Cananéia se mobilizou e está elaborando uma
Portaria Municipal embasada na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica
Municipal. Os aspectos abordados nesta Portaria é tamanho mínimo, período de
captura, cota diária, período do defeso, transporte e comercialização. A parte atual
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deste projeto está em discussão com a comunidade, já existe uma minuta de reda·
ção, e elaboração da redação final.
Um outro trabalho que está sendo feito é com cada família de coletores. Este trabalho
está sendo desenvolvido por mim onde eu tenho levantado todas as comunidades da
região lagunar. Seja desde recursos como a ostra, o caranguejo, o mexilhão, a alrneja, a barba-de-velho e outras. O objetivo deste trabalho é tentar subsidiar planos de
manejo. E uma questão muito fundamental que eu quero discutir mais é tentar conseguir licenças especiais para coletores. Ê uma coisa que eu comecei a discutir com o
[?], que é do IBAMA, e ele falou que estava saindo uma Portaria recente que tinha algumas abordagens sobre este tema.
Por exemplo, a nossa região estuarina-lagunar é caracterizada por uma grande diversidade de espécies e normalmente existem especialidades dos coletores: existem
pessoas que só tiram mexilhão, pessoas que só coletam caranguejo, pessoas que só
tiram ostras. Então, o que a gente está tentando fazer? Juntar material e tentar propor
a nível de Secretaria do Meio Ambiente e de IBAMA licenças especiais de manejo
para estes coletores. Um exemplo disso ... prova de que isso é possível foi o trabalho
que o próprio IBAMA fez com a manjuba, através de licenças especiais para os "corriqueiros(?)", são pescadores que praticavam a pesca da manjuba com rede de "corrico". que é uma rede de malha.
Um outro trabalho que está sendo feito, desenvolvido por mim, é o manejo de recursos naturais de ostras. Dentro da atividade tradicional de coleta destas comunidades
que praticam a extração de ostras, nós estamos introduzindo a atividade com filhotes
de ostras, não é cultivo, não é captação de sementes. As próprias ostras que este
pessoal coleta, as menores em vez de ... descartarem eles colocam no tabuleiro de
(?). Este trabalho está sendo feito com parceria com a Visão Mundial, está representado aqui pelo Miura, e a Fundação Florestal que apoia a nível de veículo. Existe hoje
no bairro do Mandira implantado um trabalho com 25 estruturas de(?) e este mês de
dezembro a Visão colabora com mais um pouco de grana, que por incrível que pareça é pouco mais é o bastante [ruídos] em dois outros bairros de Cananéia.
Um outro trabalho também, dentro desta linha de manejo: a ostra, os moluscos.
"Contribuição(?) da produção comercial de ostras no mangue", desenvolvida pela lngrid do Instituto de Pesca de Cananéia. O trabalho dela, o que ela esta tentando fazer, é regularizar o escoamento da produção. Toda produção de ostras que hoje sai
de Cananéia é clandestina, menos de um produtor que é o Jacques. Ele tem o SIF
que é o selo de inspeção federal. O trabalho que a lngrid vem fazendo é estar coletando amostras de ostras de quatro comunidades, fazendo análise . .. para ver o grau
de contaminação. Por enquanto os resultados vêm dando super favoráveis.
Um outro trabalho também que está sendo feito, também para embasar o manejo de
ostra, é pelo Alexandre Bastos, pesquisador do Instituto de Pesca. Ê um trabalho
acadêmico, a nível de mestrado, onde ele está tP.ntando determinar o potencial reprodutivo de ostras no manguezal de uma área de Cananéia. Outro que vai contribuir
para planos de manejo.
Um outro trabalho é a "Implantação de Reservas Extrativistas no Bairro de Mandira
em Cananéia". É urna reserva extrativista de utilização do manguezal. Vai ser a primeira Reserva Extrativista do Estado de São Paulo. É desenvolvida no bairro de
Mandira hoje, onde se pretende realizar o uso do manguezal, aproveitar todas as interfaces do manguezal: o caranguejo, a ostra, o mexilhão, a almeja, etc. A fase atual
deste projeto se encontra no trâmite burocrático do IBAMA. (... )
(Marcos / Cananéia)

Notamos nestes depoimentos e em muitas outras passagens destes Olhares Cruzados,
que não há necessariamente uma oposição à preservação ambiental, mas sim, dúvidas se,
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por um lado, a forma como foi e tem sido implantada a preservação é tão eficaz quanto aquela
praticada pela própria população e, por outro lado, por que não se pode tirar o caibro, o mourão, a taquara para fazer a casa, para fazer o cerco se "sempre pôde, sempre teve isto"?
Em termos históricos é muito recente ainda o dispositivo do Decreto 750/93, no seu
artigo segundo, que favorece a extração vegetal de itens necessários às práticas tradicionais.
Até 1993, no entanto, qualquer tipo de extrativismo ou desmatamento era encarado pela legislação sob uma única ótica, aquela que vê toda e qualquer pessoa que retira uma lenha,
mata uma caça ou desmata uma área como um predador, ou seja, aquele cuja prática não
visa o manejo ou sustentabilidade da mata. Ao lado das políticas econômicas excludentes,
cuja ideologia via o modo de vida da população como atrasada e avessa ao desenvolvimento
ou progresso, as políticas ambientais também se mostraram repressivas e favoreceram o empobrecimento da população, que muitas vezes se vê obrigada a viver na clandestinidade, seja
roubando o palmito, seja plantando escondida sua roça de mandioca, feijão arroz e outros
itens básicos para consumo. Do ponto de vista local, a fiscalização, ao expulsar direta ou indiretamente a população das áreas sob preservação, as desprotegeu, pois a população, além
do "respeito" à reprodução das espécies da fauna e flora, protegia o entorno de seus locais de
vida e trabalho da invasão de exploradores dos recursos naturais.
Assim, as críticas ao "meio ambiente" não se restringem apenas em arrolar tudo que
não pode ser feito ou é proibido. Elas apontam também as conseqüências das restrições ou
da "repressão" que o "meio ambiente" acaba impondo sobre a vida da população. Assim, o
impedimento da legislação ambiental à roçada e a falta de empregos teria obrigado uma boa
parte da população a se dedicar exclusivamente à pesca. Do ponto de vista dos pescadores
com maior tradição na pesca, a população que tinha na pesca uma mera complementação
alimentar e de renda, por passar a depender unicamente deste extrativismo para sobreviver,
acaba por pescar qualquer tipo de coisa e em qualquer época, seja porque desconhece os
ciclos reprodutivos das espécies, seja porque é forçada pela necessidade. Com isso, além dos
problemas sociais, muitas vezes, a conseqüência da proteção ambiental é a própria depredação dos recursos.
A legislação ambiental traz um outro sério problema à categoria dos pescadores artesanais, o de adquirir da mata o material necessário à reprodução de sua arte de pesca.
Quanto a isto, nota-se inclusive, uma das diferenças mais significativas entre o extrativismo
ligado à pesca e o extrativismo do palmito. No caso da pesca, tirar a taquara, o mourão, o pau
para a canoa é retirar da mata a matéria-prima para a fabricação dos instrumentos de trabalho.
Por isso para os pescadores não há como colocar no mesmo nível o palmiteiro e o pescador.
Estes dois tipos de extrativismo não poderiam ser considerados como sendo contravenções de
mesmo grau. O pescador, quando extrai clandestinamente da mata o material de que nacessita, se sente menos um contraventor, como talvez se sinta o palmiteiro, e mais um injustiçado,
pois para ele tirar o pau para canoa, por exemplo, é ilegal, mas, ao mesmo tempo, é necessário.
É importante esclarecer, no entanto, que os trechos deste e do item anterior indicam,
que falamos aqui de diferentes categorias de pescadores artesanais. Os desmandos da indústria pesqueira, por desrespeitar seus limites de atuação, atingem diretamente os pescadores artesanais que saem para pescar no mar grosso, na costa, aqueles das bateiras de boca
aberta ou que realizam uma pesca de sol-a-sol. A legislação ambiental restritiva quanto à exploração de recursos das matas atinge diretamente o pescador artesanal que trabalha dentro
do estuário, na área lagunar, onde a arte do cerco encontra seu ambiente ideal. No entanto, a
pesca industrial, por utilizar-se de malhas inadequadas à espécie pescada, matando desnecessariamente uma enorme quantidade de outras espécies, pela sua capacidade de pesca
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superior à da reprodução dos estoques pesqueiros, por pescar espécies de maior valor no
mercado, acaba por prejudicar todas as categorias de pescador artesanal, principalmente
porque uma boa parte das espécies marítimas dependem dos estuários e lagunas para se
reproduzirem.
Embora os pescadores não se oponham à preservação, o que incomoda a eles é que a
legislação ambiental e a fiscalização prejudicam muito mais as suas atividades profissionais,
portanto suas vidas, do que vêm a prejudicar a pesca industrial muito mais predatória, como já
referido, e a pesca amadora (ou turística), sobre a qual falaremos no tópico seguinte.
Mas, do ponto de vista do DEPRN, estes problemas estão superados a partir da aplicação do artigo segundo do Decreto 750/93: "a exploração eventual de espécies da flora utilizadas para consumo nas propriedades ou posse das populações tradicionais". Assim, "ninguém
foi autuado por cortar taquara, cortar cipó para fazer cesta. Isto não existe". No entanto, a população reclama, por um lado, da repressão policial, que trata o pescador da mesma forma
que trata o palmiteiro e, por outro, da demora para saírem as autorizações, de tal forma que o
pau para canoa, por exemplo, acaba por estragar. No caso da taquara, do mourão ou de outros materiais necessários à confecção do cerco de pesca, os pescadores, quando não dispostos a roubar ou agir clandestinamente, são obrigados a comprar, o que acaba por tomar os
custos maiores que os ganhos. Assim parte destes trabalhadores acabam por abandonar esta
arte de pesca.
Durante a reunião do GT sobre pesca, da qual o trecho acima é apenas um detalhe,
mesmo ao se levantar os problemas das autorizações, reconhece-se que o manejo pode ser
uma importante estratégia para se atacar desde os problemas referentes à aquisição de matéria-prima para o trabalho do pescador (e, talvez, de outras categorias de trabalhadores do
Vale), como também àqueles referentes à clandestinidade de certas atividades. A última citação acima, transcrição de parte da palestra proferida na mesa redonda sobre piscicultura durante o I Fórum de Educação Ambiental do Vale do Ribeira (1996), nos fornece um pequeno
exemplo das experiências de manejo que, inclusive, têm procurado trazer à legalidade atividades como a extração da ostra, do mexilhão, do caranguejo, etc.
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pesca artesanal e pesca amadora
A partir de março. O governo vai liberar a pesca amadora em vários rios brasileiros,
até nas áreas de preservação ambiental. A intenção é atrair anualmente cerca de 1
milhão de turistas de todo o mundo e forçar os governos estaduais a preservar o ambiente em troca do retomo econômico que a atividade deverá render. (... ) "A idéia é
criar bacias fluviais exclusivas para a pesca amadora", anuncia o presidente do
IBAMA, Eduardo Martins. "Vamos unir o útil ao agradável", completa o chefe do Departamento de Pesca e Aquicultura do IBAMA, Carlos Fernando Fisher, explicando
que os Estados onde há rios piscosos serão obrigados a preservar o ambiente para
garantir o retomo financeiro que a pesca poderá proporcionar.
(IBAMA vai liberar pesca amadora no país; Jornal O Estado de S.Paulo, 10/01/1997)
Há poucos dias entrou em tramitação na Câmara Federal projeto de lei de autoria do
deputado Aloisio Nunes Ferreira (PMDB-SP), feito com a colaboração de técnicos da
Secretaria de meio Ambiente de São Paulo (SMA).
O projeto do deputado propõe alterações na legislação brasileira de pesca e lança as
bases para que a pesca amadora seja transfonnada em indústria capaz de gerar milhares de empregos, movimentar cifras vultosas e - principalmente - garantir a conservação ambiental. ( ... ) Outra medida decisiva para fazer da pesca amadora um íns-
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trumento de desenvolvimento econômico, social e de conservação ambiental é o
Programa Nacional de Desenvolvimento de Pesca Amadora, que está sendo elaborado em conjunto pelo Ministério de Meio Ambiente e Ministério de Indústria Comércio e
Turismo.
A idéia é fomentar a indústria da pesca amadora por meio de parcerias entre iniciativa
privada, instituições de pesquisa e universidades.
(Pesca: projeto quer atividade amadora gerando recursos; Jornal da Tarde,
09/05/1997).

r:

Embora a matéria não diga respeito diretamente ao Vale do Ribeira, o assunto é certamente de interesse. Caberia nos perguntarmos quais poderiam ser as conseqüências sociais
desta prática, já que o turismo no Litoral, nas suas mais diferentes formas, tem gerado tensões
entre os pescadores e os turistas. O turismo também já foi, em políticas anteriores, considerado um "instrumento de desenvolvimento econômico e social", mas os incentivos ao turismo no
passado deixaram seqüelas para a vida e o trabalho da população local, principalmente a do
Litoral.
Mas, deixemos falarem nossos entrevistados:
Em primeiro lugar, nós somos pescadores, nós não somos turistas, que seja limitada

a carteira, a não ser só com o aval da Colônia, a Colônia que pode fornecer os da-
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dos: quem é e quem não é pescador. Porque enquanto nós estamos pescando e preservando o nosso pesqueiro eles {os turistas] vêm aqui com caniço e pegam um robalinho desse tamaninho e fazem a maior festa com aquilo lá. Para nós é uma tristeza
aquilo ali. Eles estão brincando e nós estamos vendo a morte.
Além disso, porque nós que somos pescadores artesanais, que vivemos disso, o que
nós temos é pouco, é muito pouco, então, nós não depredamos porque nós não temos condição de depredar, nem que a gente queira nós não temos condição de comprar rede para depredar. Agora o turista tem condição de comprar rede, material
mais ...
(José Carlos / Cananéia)
Praia Grande é uma comunidade que fica na beira do Ribeira e na beira do rio Pardo.
O rio Pardo é o rio que divide São Paulo e Paraná, pertence ao município de lporanga, é um remanescente de quilombo ..
P- Eu me interessei pelo que você falou da questão dos turistas, veranistas, que vão
em determinadas épocas e disputam esse espaço com a população local, que é uma
coisa que a gente vê em Cananéia.
R- Não tem nem disputa, viu, nem tem disputa, o pecsoat {morador] vai lá com o anzol, com o seu covinho lá e o pessoal {turistas] arma 100 redes. Sem contar as companhias de pesca que já cercam a tainha lá em Santa Catarina.
(Sueli I Eldorado)
O turista, com poder aquisitivo maior, vem com uma rede de 500 rn, enquanto que o
caiçara não consegue comprar uma de 100 m, e o turista joga a rede na frente dele ...
(Nezinho, Ilha Comprida)
----

Outra coisa é o turismo de pesca amadora e esportiva no canal.
Excesso de embarcação.
Mais do tipo de tecnologia usada, ou não?
É. Muito motor.
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- Em certas regiões da ilha não pode pescar de rede, só que é comum a gente passar e tem gente [turista] pescando lá.
- Existência de pesca predatória no canal, ou vocês querem que especifique?
- Isso de excesso de embarcação, da pesca amadora e esportiva no canal, é legal
colocar.
(Diversas pessoas/ Ilha do Cardoso)
Eu, a princípio, sou contra qualquer pesca dentro do estuário, mas também tem
aquela parte social. Tem que medir a coisa que se tu proibires porque tu não pode
causar um outro problema, solucionar um e causar outro.
Então, tem certos problemas, por exemplo, gerival. Eu e o Marcos estamos tentando
ver se conseguimos colocar um trabalho em acima do gerival, para tentar formar uma
portaria, porque tem muitos turistas pescando com gerival, estão arrastando corri os
barcos, tem os motorzinhos de popa, eles começam a arrastar, sendo que o gerival é
uma arte de arrasto passivo. Ele não fica arrastando; é a maré que está levando.
Agora, eles estão arrastando com o motorzinho, ligam o motor bem devagar. E quem
está fazendo isso é turista; então, a gente tá pensando de repente em estudar um
pouco mais sobre o gerival, porque quando instalaram o gerival aqui, no começo,
acharam uma maravilha, só que não pensaram no impacto. É uma arte extremamente difícil de controlar, eu não consegui ter uma idéia de como pegar a produção.
( ... )
É uma proposta que eu e o Marcos teríamos. Teria que conversar com o pessoal que
pesca com o gerival. ( ... ) Sabe que tem que estar de canoa. Gerival não pode ser
encontrado em barco com motor. O turista não vai sair de canoa. Tem duas coisas
boas: uma, vai diminuir muito o esforço em cima do camarão branco, que tem muito
turista pescando; outra, vai aumentar a produção daquele que precisa pescar o camarão branco, ele só sai de canoa, tranqüilamente, ele sabe.
P- Mas nem todo mundo tem canoa entre os pescadores.
R- o pessoal que precisa, tem.
P- Não, esse pessoal que tem um barco a motor, seja lá qual for a potência, tem também uma canoa?
R- Não, nem sempre.
P- Mas eles pescam com gerival.
R- Pescam com gerival. Aí que tem que conversar. É por isso que a coisa não pode
ser assim, determinado por mim ou pelo Marcos ou por uma outra pessoa.
(Jocemar I Cananéia)
Eu não tenho nada contra a carteira que dão ao turista, o problema é a carteira que
dão ao pescador. Eu tenho carta de pescador profissional, tirada no lbama, na Capitania; só que agora uns três anos para cá, os pescadores começaram a ter que fazer
curso. Não sei se foi efetivado aqui para Cananéia, que tem uma fiscalização muito
ruim, ainda mais agora que a Capitania foi embora. Mas lá no Rio Grande do Sul,
ltajaí, as pessoas não podiam sair sem fazer um curso de sete dias. De uns três, quatro anos para cá.
Isto pro mar de fora. E aqui dentro eu acho errado ter os dois. Eu acho que turista é
uma coisa e pescador é outra. Uma das muitas coisas que eles reclamam dos turista
é que ele vão buscar com gerival o camarão que eles vão pegar. o camarão branco
está diminuindo cada vez mais aqui dentro [do estuário]. O que pode ser feito?
Eles tem cerco. Tem coisas que não tem como driblar, não tem como pegar. O turista
pode ter um cerco, certo? Mas se não deixar eles fazer cerco, ele simplesmente conversa com os pescadores: "eu te dou todo o material e tu põe o cerco em teu nome".
Então, não adianta tentar resolver uma coisa que tu não conseguir efetivar depois.
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Só que tem coisas que, por exemplo, os documentos que pedem para um turista é
que se tu fores discriminar, isto está na Constituição, não podes. Mas eles poderiam
exigir alguma coisa.
Olhando fundo, eu seria contra ter o mesmo documento. Então, se de repente colocasse alguma coisa para o pescador artesanal, "olha você pode ser pescador artesanal, mas você tem que fazer três dias de um curso", assim, acho que diminuiria o
caso do turista. E colocaria assim, o pescador pode fazer isso no dia de semana, turista fazer no final, então ó, só tem dia de semana esse curso. O pescador está aqui,
ele pode ir lá fazer. Só depois que fizer esse exame a pessoa pode ser considerado
como profissional. É como se fosse uma carta de motorista. O cara tem que ser preparado, não é brincadeira lá fora, não é nenhuma brincadeira aqui dentro. Quando se
vai atravessar a baia de Trapandé com barquinho de popa, canoa, a remo, sei lá, não
é fácil passar naquela água balançada. Então, tem que fazer um cursinho, pode ser à
noite e pegar uma tarde para "sai agora de barco, sai agora de canoa." Aí iria eliminar
aqueles que não estariam capacitados para fazer isso ou não teriam nenhum interesse em fazer isso, a pesca de turismo. Eu fico imaginando um turista ...
P- Tem a questão da corrupção. O turista consegue tudo o que ele quer, ele vai comprar o ...
Você até colocou a opção, que se proibir ele de fazer cerco, ele paga tudo para o
pescador, de repente, é a mesma coisa.
R- Mas aí teria uma vantagem: ele vai pagar para um pescador que sabe o que vai
fazer, não vai ser ele que vai fazer. Mas vai estar no nome de uma pessoa que sabe,
que tem licença para isso. Não esquecendo também a questão do gerival. O gerival
aqui está dando problema, quem está arrastando muito é o turista que coloca três gerivais num barco e ficar arrastando o motor bem devagarinho, aliás, esse motor nem
serve para arrastar, ele estoura com o motor, mas ele vai arrastando bem devagarinho. Isso aí é arrasto que não pode nunca dentro de uma área de criação. E é turista.
Então, a gente está pensando em estudar um pouco mais o gerival, estudar a comunidade que pesca o gerival, ir conversar com eles e tentar reuni-los, fazer como está
fazendo o pessoal que trabalha no Mandira com ostras. Tentar fazer uma lei. Isto é só
um exemplo. É uma proposta que eu e o Marcos teríamos.
De repente começar a catalogar, registrar quem são os que vão pescar com o gerival.
É claro, vai dizer assim: "mas e a fiscalizaçãor Não tem. Não é da nossa alçada, é
da Polícia Florestal. Eles vão ter que estar na reunião também, e eles vão ter arcar
com a fiscalização, que é serviço deles. Então, é só uma proposta que poderia de repente ... Proposta que estamos pensando, ainda vai ser trabalhada, vai ser lapidada
junto com todos os interessados pelo camarão branco. O turista não ia mais pescar, ia
ter que comprar, e a função deles ao vir para cá é comprar, comprar e se divertir, que
é a função deles. Eles querem vir para cá e não comprar nada, se divertir, é uma diversão eles pescarem. É uma diversão, mas é uma coisa quP. se eles querem fazer,
eles não poderiam fazer o que estão fazendo já agora. Então, eles começaram errando, que arquem com as conseqüências. Está diminuindo a produção.
Então, é uma coisa para ser pensada. Existe esses problemas de turistas com os
pescadores daqui.
Eu acho que tem que deixar o turista, só que tem que regularizar a coisa, os deveres
e obrigações, o que pode e o que não pode fazer. E nisso aí tem que conciliar com o
que não prejudique a população local. Só que também não pode fazer com que castre
a vontade dele, tipo, eu acho que turista não poderia pescar camarão branco porque é
algo da subsistência daqui. Não poderia, ou teria que ter alguma coisa que restringisse, por exemplo, andar de canoa. Você não pode proibir porque o pescado é livre
aceso para todos. Então, tu não pode proibir, mas tu pode dificultar coisas que num
consenso geral ache que não seria obrigação do turista ou não seria uma obrigação
do caiçara. Então, seriam coisas que para eles sentarem em frente ao outro e com
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-uns mediadores, umas cabeças pensantes, porque com a raiva que eles têm, eles
não vão conseguir raciocinar direito.
(Jocemar I Cananéia)
O turismo trouxe coisa boa e ruim. O caiçara que realmente vivia da pesca, abandonou a sua cultura porque foi atender o turismo. Se ele mantivesse a cultura, estaria
melhor porque ele ensinou o turista a pescar de rede, ensinou a pescar o camarão
que ele vendia para o turista. Hoje, eles se empregam como caseiros do turista, como
não tem uma formação de vida, eles querem sobreviver do salário mínimo que o
dono da casa paga, muitos estão indo trabalhar como pedreiro, trabalhar em limpeza
de outros terrenos. O caiçara não estava preparado para a invasão do turismo.
(Nezinho I Ilha Comprida)

Não é difícil percebermos que, talvez mais do que a população do Interior, a população
do Litoral convive mais de perto com os temas referentes ao "meio ambiente". No Litoral, estão
as primeiras e mais antigas iniciativas de implantação do turismo (de segunda residência),
como forma de valorizar terras, levar divisas aos municípios e desenvolvimento social, o que,
regra geral, expulsou o pescador artesanal de suas terras de moradia e/ou dificultou o acesso
a seus locais de trabalho. No Litoral, tanto quanto no resto do Vale, estão os Parques e as
APAS, mais restritivas umas, menos outras, mas todas levando ao dia-a-dia da população os
novos discursos e práticas relacionadas ao "meio ambiente". No Litoral, convivem lado a lado o
extrativismo vegetal e o animal. Ali, extrai-se da mata e do mangue os itens valorizados pelo
paladar do citadino: o camarão, o caranguejo, a ostra, o mexilhão, o palmito, etc. Na maior
parte dos casos, trata-se de atividades clandestinas que não valorizam o trabalhador. Mas, é
ainda no Litoral que se pratica um extrativismo legal, a pesca. Acerca dela, também, o pescador artesanal, um trabalhador honrado, vive às voltas com as questões ambientais. Ao lado
das práticas tradicionais de "respeito" às espécies, o pescador tem que conviver com as conseqüências predatórias da pesca industrial e as inconseqüências da pesca amadora, além de
se submeter a leis arbitrárias de proteção às espécies e às dificuldades da legislação no acesso aos materiais de seu trabalho.
Com relação à pesca amadora, o poder aquisitivo do turista acaba por parecer uma
agressão ao pescador, não apenas por poder adquirir melhores ou mais modernos apetrechos
de pesca mas, principalmente, porque mesmo que o turista não use de seu poder econômico
para subornar ou, o que seria melhor, a fiscalização não se deixe subornar, o aprisionamento
da rede do turista não lhe causa nenhum transtorno maior pois ele está sendo privado apenas
de um instrumento de lazer.
Em algumas situações, os motores das embarcações dos turistas, a quantidade de
embarcações no estuário assim como o número de redes ou outros apetrechos da pesca
amadora, o uso inadequado de determinados apetrechos (gerival, por exemplo), a quantidade
pescada pelo turista, acabam causando muitos prejuízos ao pescador artesanal, entre aqueles
relativos à agressão ao meio ambiente (ao habitat das espécies) e aqueles que ameaçam os
apetrechos dos pescadores (por exemplo, um motor rasgando uma rede), também, e principalmente, porque o turista está pescando por lazer o que seria a fonte de renda do pescador.
O que parece ser a questão básica é: como normatizar a pesca amadora se além do
turista ter direito ao lazer, do ponto de vista do órgão competente, tanto o pescador que vive
da pesca, portanto, tem nesta atividade sua fonte de renda, quanto o pescador amador têm o
mesmo tratamento, cujo principal exemplo é a indiferenciação da carteira de pesca.
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3.2. A AGRICULTURA

1

1

Desde pelo menos a década de 60 e, sobretudo, na de 70, há um esforço governamental no sentido de "tirar o Vale do Ribeira do seu isolamento e de sua estagnação". Fala-se,
então, em integrar o Vale do Ribeira no "desenvolvimento nacional". Dois fatos importantes: a
modernização do sistema energético e a implantação de uma rede viária bastante melhorada.
A agricultura teria um papel essencial em todo o processo, nunca inteiramente realizado, qualquer que fosse o seu "plano de desenvolvimento".
O Vale do Ribeira tomou-se um cenário economicamente atraente. À diferença de quase todas as outras regiões favoráveis à agricultura, as terras à volta do rio Ribeira do lguape,
entre o Litoral e as montanhas, eram ainda férteis {algumas intocadas mesmo) e muito baratas. É verdade que a questão da titulação das terras estava longe de ser resolvida. Não foi até
hoje. Havia também (há até hoje, em boa medida) uma farta mão de obra barata.
Um dos resultados de políticas de modernização da agropecuária no Vale do Ribeira é
já nosso velho conhecido. Houve, como já vimos, um desencorajamento e um empobrecimento das antigas lavouras de policultura de excedentes camponeses, com base no feijão, no
milho, na mandioca e no arroz, em benefício do incentivo e da ampliação de uma agricultura
de mercado, centrada na teicultura e, em maior escala, na bananicultura. Com altos e baixos,
motivados às vezes por questões tão evasivas quanto o controle do surto de guerrilha comandado por Carlos Lamarca (quando então o governo estadual, atendendo a reclamos do governo militar, elaborou e colocou em prática um "plano de emergência" destinado a criar condições que desestimulassem qualquer tipo de apoio popular aos guerrilheiros), projetos e propostas oficiais de "desenvolvimento do Vale" foram deixados em segundo plano até que, entre
finais dos anos 80 e os primeiros anos desta década, o Vale voltou a receber as atenções,
tímidas e difusas, dos governos.

.~

Atualmente o Vale voltou a merecer atenção governamental, graças a duas ordens de
fatores principais. Uma delas é de ordem socioeconômica e a outra, ecossistêmica. A
primeira diz respeito às grandes possibilidades de estar estrategicamente situado entre dois grandes mercados consumidores, São Paulo e Curitiba, que tendem a estreitar paulatinamente suas relações comerciais nos próximos anos, principalmente se
a duplicação da rodovia Regis Bittencourt (BR-166) concretizar-se no prazo devido.
Por outro lado, a segunda ordem de fatores está correlacionada à primeira, já que a
desvantagem econômica regional, sua ineficiente integração aos programas de desenvolvimento nacional, acabaram por conferir à região abrangida pelo Complexo Estuarino-Lagunar, que se estende da Juréia, no litorcl sul de São Paulo, até o porto de
Paranaguá, no Paraná, um estatuto privilegiado do ponto de vista da riqueza ecossistêmica e das belezas cênicas de seus ecossistemas. A paisagem ainda praticamente intocada, ou em alto grau de conservação, protegida por uma legislação rigorosa, parece estimular ações governamentais voltadas à sustentabilidade do desenvolvimento regional.
Em contrapartida, os principais entraves da expansão econômica, segundo o diagnóstico oficial, são a regularização fundiária, a qualidade do solo e o padrão tecnológico predominante. Quanto à questão da regularização fundiária, esta coloca grandes
obstáculos à atração de investimentos significativos nos setores imobiliário e agropecuário. Quanto aos outros dois desafios, a qualidade do solo e o padrão tecnológico
de cultivo predominante, acabam sendo também limitantes à expansão e diversificação da produção, Quanto à expansão da produção agrícola há ainda a competição da
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pecuária, principalmente bovinos e bucaunos. que tendem a disputar o espaço e a
mão-de-obracom a agricultura.
(Em Busca da Sustentabilidade para o Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP, 1997:78)
O palmito, a mandioca e a banana bem poderiam ser tomados como um fio-de-guia no
pensar a agricultura entre as praias da Ilha do Cardoso e os altos de lporanga e Ribeira. De
fato, eles são os produtos da terra e do trabalho produtivo mais diferenciadamente característicos em todo o Vale do Ribeira.
Senão, vejamos. O palmito foi por muito tempo, e segue sendo até hoje, um dos principais produtos do extrativismo local. Dele viviam e vivem ainda várias famílias. Tendo sido antes uma "lavoura natural" livre, isto é, submetido a uma livre coleta dos que se aventuravam a
buscá-lo nas florestas da Mata Atlântica, ei-lo hoje em dia tomado uma espécie de "fruto proibido", cuja coleta, tomada perigosamente clandestina, acarreta aos infratores multas e penas
de prisão. O palmito é, real e metaforicamente, um bem da natureza tomado socialmente interdito.
Em uma direção oposta, a banana, fruto de pequenas lavouras e fruta tipicamente "caipira", ressurge no Vale em anos não muito remotos, como um exemplo econômico e também
metafórico da própria economia agrícola de mercado. Ao lado do chá e em muito maior escala
(deixemos de lado a seringueira, muito pouco expressiva enquanto tipo de agricultura forânea,
introduzida no Vale do Ribeira sem grandes resultados até aqui), a banana separa os· agricultores tradicionais dos modernizados. Separa uma aglicultura típica das culturas patrimoniais
de uma lavoura empresariada e quase industrial, em sua escala de produção e no próprio trato
do produto para a venda. Separa a agricultura familiar centrada na policultura camponesa da
monocultura que emprega força de trabalho e diferencia esta própria força de trabalho dentro
e à volta dos bananais. Mas é ela também a "lavoura" mais frágil diante dos desatinos da natureza. As últimas enchentes afogaram bananais de beira de rio (indevidamente plantados sem
respeito algum por matas ciliares, ao longo de um rio Ribeira desnudado em ambas as margens) e empobreceram proprietários antes enriquecidos em poucos anos.
Finalmente, entre o palmito da natureza e a banana das terras limpas de tudo que não
seja o bananal, a mandioca pode ser pensada como o produto da terra fruto do trabalho tradicional e típico do Vale. Entre um tipo de bem da terra inserido na natureza quase intocada da
floresta, que apenas se "colhe" ao derrubar uma árvore para ganhar o seu fruto, e um outro,
cuja produção em larga escala exige uma atividade maciçamente predatória sobre a própria
terra, a mandioca das lavouras tradicionais ocupa pequenas áreas de matas e de capuavas
aos poucos conquistadas. Como o milho e o feijão, ela é sempre lembrada quando os produtores tradicionais falam de uma agricultura de manejo que produz pouco sem destruir muito.
Deixemos a análise mais propriamente socioeconômica da agropecuária no Vale do Ribeira a cargo de investigadores que, entre Petrone e Zan, têm realizado um relevante levantamento crítico sobre o tema. O leitor encontrará na bibliografia deste estudo uma relação limitada de livros, artigos e teses a respeito. Se quiser uma referência mais aprofundada, poderá encontrá-la no volume dedicado à Bibliografia sobre o Vale do Ribeira, um dos trabalhos
finais de nossa pesquisa. Tomemos, dos autores mais úteis em nosso caso, algumas referências oportunas. A seguir, tomemos o caminho que aqui importa: considerar a questão da agricultura do ponto de vista da questão ambiental.
Pasquale Petrone encontra sempre pequenas lavouras tradicionais de subsistência em
todo o Vale do Ribeira. Ao tentar classificar os tipos de lavouras locais, ao tempo de sua pesquisa no Vale, ele o faz da seguinte maneira:
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Entre as culturas da Baixada do Ribeira sobressaem, pela área que ocupam e papel
na paisagem, pela produção e valor correspondente, algumas de carácter permanente, como a banana, o café e o chá e a maioria, de carácter anual, a exemplo do arroz,
cana, feijão, mandioca, milho. Outras culturas permanentes são a da laranja e tangerina, do cacau e da seringueira. Anuais são o fumo e o abacaxi, a batata inglesa e a
batata doce. Com importância muito reduzida aparecem numerosas outras.
Algumas das culturas citadas são tradicionais, marcando as paisagens agrícolas regionais desde os primeiros tempos da colonização, a exemplo principalmente do arroz
e da mandioca, da cana, milho e outras secundariamente. Algumas surgiram na região em apreço em períodos relativamente recentes, aí tomando pé e introduzindo-se
no quadro agrícola de modo relativamente marcante: tal é o caso do café, do chá e
da banana. Outras, finalmente, estão sendo ensaiadas nos nossos dias, dependendo
de alguns anos para se afirmarem definitivamente ou não. Entre estas últimas os
mais notáveis exemplos são o da seringueira e o do cacau. Convém, desde já, anotar
o fato sugestivo de que as primeiras, arroz, mandioca, etc., todas culturas anuais,
surgiram e se desenvolveram antes de mais nada em função da subsistência dos povoadores; no início foram apenas lavouras para o consumo. As segundas, café, chá,
banana, todas lavouras permanentes, surgiram sempre com um carácter comercial,
enquanto que as terceiras, especialmente a seringueira, são também iniciativas de
agricultura com cunho comercial, com vistas às solicitações crescentes do mercado
representado pela indústria. As primeiras representam a economia agrícola do passado; as segundas constituem afirmação relativamente recente da grande lavoura, freqüentemente monocultora, em bases comerciais. As últimas, por sua vez, podem
muito bem constituir símbolos de uma renovação dos quadros econômicos regionais,
esboçada em nossos dias.
(Petrone, 1966: 166 e 167)

Ao olhar o processo de "incorporação" da economia do Vale do Ribeira, desde o ponto
de vista do seu povoamento, do uso das terras e de uma progressiva tecnificação do campo,
Geraldo Müller estabelece as seguintes etapas, que apesar de já terem sido citadas anteriormente neste capítulo, toma-se oportuno repeti-las:
A incorporação se esboça quando os mecanismos de captação e realização dos excedentes passam a ser elaborados e acionados pelo capital industrial latu sensu, ou
seja, pelos exportadores, grandes produtores, cooperativas e usinas, fenômeno que
vem acompanhado de mudança na base técnica do sistema de transportes e de transações mercantis. A fase inicial do processo de incorporação, na qual surge a bananicultura ao lado da teicultura, data dos anos 40 e 50. Na fase seguinte, década de
1960, o processo se acelera graças à rodovia nacional BR-2, noje BR-116, que cruza o
Vale de ponta a ponta, e 1 ª tecnificação e capitalização, embrionária das principais linhas produtivas. Dessa feita, se por volta de 1940 a caipirização cede frente aos primeiros passos do processo de incorporação, a partir de 1960 o Vale expande sua participação nos fluxos da economia urbano-industrial através da política rodoviária nacional que atua sobre os espaços socioeconômicos do país, pressionando-os no que
respeita à realização dos excedentes e, logo depois, também no que respeita às condições de produção. Do ângulo da Baixada, os primeiros anos de 70 marcam o início
da terceira fase da incorporação. Tenta-se, então, mediante política estatal específica, integrar os núcleos da região entre si e, ao mesmo tempo, acelerar a tecnificação
e a capitalização do campo.
(MUiier, 1980: 61)
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Um pouco mais adiante, Müller lembra um dado de grande importância aos nossos
olhos. Durante longos anos, a derrubada de matas, a produção do carvão vegetal associada a
outras formas de extrativismo costumeiro, produziam uma renda familiar maior do que a porventura obtida com o trabalho das famílias patrimoniais, no litoral e no Interior, nas lavouras.
Já na década de 80, o extrativismo representa muito pouco economicamente em todo o Vale
do Ribeira. Ele não é mais do que cerca de 4% do produto interno bruto. "De uma maneira
geral, pouco a pouco é através do extrativismo da lenha e carvão vegetal, do palmito, de frutas

da floresta, da manjuba e da caixeta que os produtores familiares caiçaras e 'caipiras' tendem
a passar de coletores 'livres' para assalariados". (Müller, 1980: 66)
A uma progressiva e, depois, acentuada redução das áreas de lavouras temporárias
(as da policultura patrimonial de estilo camponês), corresponde um aumento das lavouras
permanentes.
A partir da década de 50, o arroz vai deixando de ser o principal produto agrícola da
região. Em 1970, ele representa pouco mais de 7%. Importante lembrar que já ao longo da
década de 1940 (e não apenas muito mais tarde, como se costuma pensar e como pensamos
nós mesmos), as lavouras temporárias observam uma queda de cerca de 40%. Assim, "de
56% do valor do produto agrícola em 1950 ( ... ) o arroz, feijão, milho e mandioca, caem para
12%. Nesse mesmo tempo, as lavouras de banana e de chá elevam sua participação de 44%
para 88%, no valor da produção agrícola". (Müller, 1980: 70 e 71)
Mas o mesmo autor vai lembrar que, embora reduzida progressivamente, a lavoura de
policultura camponesa (as "roças caipiras" no seu dizer) não desaparece de todo. Sem desaparecer e sendo ainda relevante - mesmo em sua pequena escala ~ para a economia familiar e
para a reprodução do sistema tradicional de trocas de produtos da terra entre parentes e vizinhos, o fato é que a agricultura patrimonial cede em boa medida o seu tempo e o seu espaço
ao poder das agriculturas mercantis. Em termos que nos parecem mais drásticos do que o
que de fato ocorre hoje em dia, Geraldo Müller diz isto.
As lavouras mercantis praticamente expulsaram a produção de subsistência, convertendo o tempo dos trabalhadores em tempo do chá e da banana. A réstia de terra que
lhes é concedida mal e mal abriga seus casebres. Mesmo nas unidades de produção
em que dispõem de área maior, as tarefas nas lavouras mercantis absorvem-lhes seu
tempo por inteiro. E como a mercantilização avançou em outros cultives que chá e
banana. nos períodos em que estes mostram-se menos exigentes em termos de trabalho, os trabalhadores são empregados em lavouras que foram capturadas pelas fazendas. É o que observam os pesquisadores da USP em 1968 a respeito das lavouras de arroz e milho. Fica patente que, por essa época, a mercantilização em geral
provocou, na produção promíscua ainda existente na área entre Registro e lguape,
uma redefinição nas técnicas de produção e no destino dos excedentes. Por conseguinte, em termos gerais, a produção doméstica de alimentos diminuiu no transcorrer
do processo de incorporação, incidiu de um lado, nas condições de reprodução da
vida caipira e, de outro, nas condições de vida dos trabalhadores, empobrecendo a
ambos.
( ... )
O mesmo pode-se afirmar do subsetor do reflorestamento, que se expande à base de
incentivos fiscais criados em 1967 e integrantes da nova política agrária formulada
entre 1965 e 1967. Um dos grupos que atuam na região, Companhia Brasileira de
Reflorestamento (CBR), que opera há uns 1 O anos na Baixada, dispõe de cerca de 30
parques florestais além de madeireiras e serrarias; ...
(MUiier, 1980: 72-73, 77)
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lzilda Aparecida Rodrigues escreveu, como dissertação de mestrado, um oportuno estudo sobre as relações entre o extrativismo, a agricultura e as áreas naturais sob proteção
oficial: Áreas Naturais sob Proteção - estabelecimento e avanços nas medidas de conservação ambiental: um estudo no Vale do Ribeira, SP.
Ela concorda com os investigadores antecedentes ao dizer que a agricultura, sendo a
atividade absolutamente predominante no Vale do Ribeira, não observa os padrões de modernidade correspondentes ao Estado de São Paulo. Como o seu trabalho é bastante mais atual
do que todos os que tratam especificamente da agricultura, da pesca e de outras formas de
extrativismo, ela avança algumas observações não abordadas em trabalhos anteriores, com
exceção daqueles como os de Lúcia da Costa Ferreira e de Ruben Caixeta. De fato, ela vai
chamar a atenção sobre os "planos de desenvolvimento" propostos para o Vale do Ribeira a
partir dos anos 80.
Nos anos 80 os planos de desenvolvimento acentuam as necessidades e as propostas de manejo ambiental a nível local, estadual e federal. A imprensa anuncia a inclusão do Vale do Ribeira em estudos propondo a exploração dos recursos marinhos
e a introdução de culturas que o incorpore em programas nos três níveis. No final
dessa década concretiza-se a necessidade da interação entre as instituições e a população residente na área, no Plano de Ação Comunitário Integrado do Vale do Ribeira - PACINR. Este plano busca a autogestão e participação da população do Vale,
relacionada com aspectos ligados à produção, comercialização e geração de renda e
conta com a mobilização e fortalecimento organizativo de grupos e comunidades e
com a legitimação das forças representativas envolvidas.
A população-alvo desse programa é a rural, especialmente os pequenos produtores,
sendo apontada a descapitalização desses trabalhadores como o maior problema ao
desenvolvimento regional. É salientado nesse plano que a necessidade de conservação ambiental e os limites relacionados à produtividade agrícola são fatores limitantes
ao uso do solo, mas que as formas de escoamento e comercialização representam os
maiores entraves ao processo produtivo.
(Rodrigues, 1995: 75 e 76).

Mais adiante, ao apresentar algumas sugestões, quase à guisa de conclusão de seu
trabalho, lzilda Aparecida Rodrigues faz coro com investigadores, ambientalistas e representantes de órgãos públicos, recordando a vocação especial do Vale do Ribeira e as condições
em que se pode dar uma articulação entre desenvolvimento socioeconômico fundado na agricultura e no extrativismo, e sugerindo um cuidado especial no que toca à conjunção entre a
preservação auto-sustentada do meio ambiente e o respeito às culturas patrimoniais.
Por outro lado, deve-se considerar otimista o fato de que embora quase 50% da área
total da região seja ocupada por estabelecimentos rurais, existe uma baixa ocupação
por atividades agropastoris e a ocorrência de considerável cobertura vegetal. Na
apresentação das áreas aptas às atividades agropastoris, ressaltam-se recomendações para o uso de adequada tecnologia e capital. Com isso reforça-se a necessidade
de investimentos coletados ao manejo do solo regional, como medida que suporte as
atividades econômicas, implicando em difusão de tecnologia e conhecimentos a respeito das culturas apropriadas à região.
Esse quadro evidencia claramente os cuidados devidos à manutenção de determinadas áreas e, sobretudo, a atenção que deverá ser dada ao uso dessas propriedades,
uma vez que parecem guardar volumes consideráveis dos recursos naturais que têm
levantado sérias preocupações quanto à sua conservação. Cabe-se ressaltar, que um
número pequeno de propriedades guardam a maior área desses estabelecimentos ru108

rais, o que pode se tomar mais um fator positivo no resguardo da vegetação existente, através de ações definidas através do manejo ambiental regional.
A decisão sobre o manejo de áreas de proteção passa pela incorporação de questões
sociais com os devidos cuidados referentes à inter-relação população/meio ambiente
nessas áreas. Não se trata, por exemplo, do isolamento de comunidades e manutenção de suas atividades de subsistência, mas da promoção de atividades que permitam a sua integração na necessária busca do desenvolvimento sócio-econômico e
conservação ambiental. Cabe lembrar que muito cuidado deve ser sempre tomado no
estabelecimento de atividades produtivas nessas áreas, voltando-se a atenção à degradação e desintegração cultural na região. Isso importa, uma vez que a relação
estabelecida entre a população e o meio ambiente no Vale baseia-se na exploração
dos recursos naturais. (Rodrigues, 1995: 99 e 100)

Os últimos parágrafos traduzem bem o espírito das propostas da maioria dos planos de
desenvolvimento regional. Se eles valem para outras regiões de São Paulo e do Brasil, valem
com mais razões para cenários de natureza e sociedade como os do Vale do Ribeira. No âmbito de propostas mais confiadamente ambientalistas, não raro, parece que projetos para regiões tão cercadas e incluídas em áreas de conservação (as tenas de reserva de que estaremos falando um pouco adiante) sugerem questões como: "o que fazer com as populações que
chegaram aqui para preservar a natureza que já estava aqui?"
Quando uma proposta de desenvolvimento em área "de", ou em área "de entorno" de,
unidades de preservação estabelece parâmetros de alternativas para as populações "locais", a
palavra chave, de alguns anos para agora, é "auto-sustentado". Uma palavra que bem parece
solucionar os problemas dos dois lados: o da "preservação do ambiente" e o da "preservação
das culturas tradicionais" (mas, afinal, não se trata de preservar "culturas" e, sim, as condições
de preservação de um "modo de vida" e de seus sujeitos cotidianos).
Quando pensadas para o Vale do Ribeira, políticas de preservação ambiental associadas a políticas de desenvolvimento regional podem correr o risco (premeditado ou não premeditado?) de ameaçar justamente as pessoas, as famílias e as comunidades patrimoniais em
duas direções. A primeira: tomando mais dramaticamente precárias e instáveis as suas condições concretas de subsistência e de reprodução harmoniosa e, se possível, mais organicamente adequadas aos novos tempos e aos novos termos de um modo de vida peculiar. A segunda: criando os fundamentos econômicos e políticos para que, de maneira efetiva, o desenvolvimento regional só se realize para e nos termos do empresariado já estabelecido ou
migrado para a região, o que favorece a consolidação ampliada de uma desigualdade antecedente de condições de vida, de acesso aos meios de produção e de conseqüente realização
do trabalho produtivo, e invariavelmente tende a tomar antigos produtores autônomos em
empregados assalariados ou diaristas.
Que dizer do futuro econômico do Vale do Ribeira, quando sabemos que as suas principais modalidades de economia estão em crise visível, sem qualquer horizonte próximo de
solução ou de reversão de tendências: as do extrativismo, centradas na pesca; as da coleta de
produtos naturais comestíveis, com foco sobre o palmito; as de outras formas de extração e
beneficiamento rudimentar, como a madeira, o carvão e a areia; as da agricultura de mercado,
entre o chá irreversivelmente decadente e a banana, afogada sob duas enchentes devastadoras; as da agricultura de manejo patrimonial?
Deixemos que, por um momento, voltem a falar aqui os nossos interlocutores no Vale
do Ribeira:
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Aqui tem chá, um pouco de maracujá, mas é coisa que não se considera. A piscicultura está começando, mas não se considera.
( ...)
P. Sempre se plantou nas margens do rio Ribeira do lguape?
R. O plantio nas margens do rio lá é feito na várzea. Lá eles plantam em lugares que
não desbarrancam, locais que são inundados. Aqui não. Você tem o morro, você
desmata, planta a banana. Tira a estrutura, aquilo que levou 200 anos para se formar,
se equilibrar. Você tira aquilo, coloca uma estrada para o trator tirar a banana e ainda
planta a banana que é uma árvore que não tem nada. Você joga adubo químico na
terra, que mata os organismos do solo, deixando o solo uma porcaria, uma areia.
Então, qualquer enchente pequena vai comendo os barrancos, vai levando aquilo
tudo para o rio. E hoje você tem essa situação. Há lugares em que o rio é largo ( ... ) o
rio passa aqui, tem uma curva. Tudo isso era bananal. O rio ficou assim. Ele perdeu
tudo isso. Você olha a foto que ela tirou de longe, tinha estrada. Passava caminhão
para tirar banana. O cara perdeu uma área do sítio dele e foi tudo para a enchente.
(... )
Um rio desse, pela largura que ele tem, deveria ter no mínimo 30 m de margem com
mata. ( ... ) Se você pegar um agricultor que a gente tem aqui, pega uma faixa de 30
m. o sítio dele é isso aqui [mostra com as mãos]. Você tem isso dele de bananal, e
você vai exigir que ele tire e plante árvore. Ele te dá um tiro na cabeça! Se você for
somar quantas bananeiras tem aqui, nessa faixa de 30 m por 15 km, é um bananal
enorme.
(Lélis I Eldorado)
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P- O bananeiro não é um grande proprietário?
R- Temos casos do médio e de grandes proprietários. (...) são os dois locais onde
estão os maiores produtores do Vale. O pessoal tem um padrão de vida bastante elevado.
P- Esse grande produtor é em termos de quantidade de terra ou em termos de produção?
R- Terra e produção, porque todo o espaço que eles possuem, eles ocupam com a
banana.
( ... )
Porque a banana é uma coisa que requer bastante gasto. Tem que gastar com insumos. Tem que gastar com jatos particulares para pulverizar a lavoura. Ela dá certo
para quem tem uma estrutura econômica para poder mantê-la. O pequeno agricultor,
eu tive uma base pelo meu sogro. Nunca teve condições de levar adiante o bananal
dele. Retirava apenas para o sustento e alguma coisa mais. Acabou tendo que vender
o sítio, porque o que ganhava não mantinha o que gastava com adubo, com calcário,
com óleo pulverizador.
(Celso I Eldorado)
P- Francisco, agricultura aqui é quase tudo banana?
R- Até pouco tempo atrás era quase só banana. Mas hoje o Vale do Ribeira tem o
cultivo do chá. Mas aqui no município de Eldorado tem o cultivo da banana. Mas tem
em pequena escala o cultivo do maracujá, que começou há pouco tempo. Tem também o cultivo de hortaliça, mas em pequena escala. O maior cultivo é banana. Inclusive, os dois municípios com maior número de pés de banana em produção são Eldorado e Sete Barras, que faz divisa; que foi considerada a Capital da Banana.
( ... )
lporanga está em preservação ambiental. Com essa preservação, Eldorado está sendo prejudicado, porque a agricultura daqui, passando de ltapiúna até chegar em lporanga, tem uma pequena vila. Os moradores de lá são agricultores em pequena es-
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·-cala. Precisam de um cultivo de arroz, feijão, milho, de tudo um pouco. E, para plantar, têm que desmatar.
(... )
De uns 3 anos para cá, se uma pessoa cortar uma árvore em qualquer lugar do Vale
do Ribeira, aqui em Eldorado, principalmente, a multa vem. O "Florestal" tem obrigação de fazer, porque é ordem do comandante. O secretário de meio ambiente, por
exemplo, ele podia ver a necessidade do povo. Não digo liberar, porque há um limite.
Mas podia liberar a roçada para o pessoal. Porque está proibido. Para uma pessoa
desmatar precisa ter uma guia. Vai no IBAMA e paga um licenciamento, para depois
dar continuidade. Ou então vem multa, (... ) Quando o pessoal tem condições, tudo
bem. Mas a maioria é gente que precisa da agricultura para sobreviver.
( ...)
Vamos dizer que Eldorado, por exemplo, o patrão de Eldorado é a banana. Porque
quando a banana está boa, é fácil de emprego. Quando a produção de banana está
em alta, a cotação fica boa. o patrão tem renda e vai ter mais emprego. E o povo vai
viver melhor. A banana tem vários tipos de emprego. A pessoa que cata banana não
tem o mesmo valor do que a pessoa que vai cortar ou desbastar a banana. Hoje, estou meio por fora ( ... ) um desbastador de banana ganha quatro vezes mais do que um
que colhe. Quem embala ganha mais ainda.
(Francisco I Eldorado)
Aqui já exportou banana para o Mercosul. Aqui na frente tinha carretas internacionais
do Uruguai, da Argentina, de vários lugares. E a Colômbia bateu a gente aqui, porque
(eles) têm investimento em tecnologia. O governo colombiano empresta dinheiro para
o produtor a custo zero.
( ... )
P- Disseram que a banana já esteve a 12, depois baixou para 10, para 6, e que agora
está 2 reais.
R- Acontece que todo o mundo está produzindo banana. Antigamente só o Vale
plantava banana. Hoje em dia todo Estado planta banana, inclusive no Norte. Outro
dia passou uma reportagem de uns 1 O mil hectares em Rondônia. Mas não é. São só
400 hectares. Tem toda uma máfia por trás disso. A banana está sentindo a globalização.
P- O senhor está dizendo que mesmo se desconsiderar a questão da enchente, o
problema da banana é um problema amplo?
R- A enchente prejudicou muito, mas já existia.
P- Falando do ponto de vista dos bananeiros, dá para sentir um certo interesse em
passar da banana para outra lavoura?
R- Não, está todo mundo na dúvida. Todo mundo desanimado, esperando, pensando
numa cultura rápida. Numa forma de garantia. Está todo mundo desanimado e parado. Mandaram os empregados embora. Um grande desemprego. E aguardam o que
vai acontecer. A maioria está toda endividada em banco.
P- A banana é uma geradora de emprego no nível local?
R- É.
P- Pensei que a banana ocupasse pouca gente.
R- Não. Ocupa muita gente.
P- Quando o senhor diz que as pessoas estão indo embora, quem são essas pessoas?
R- O pessoal da cidade (que trabalhava antes com a banana).
P- Os desempregados da banana não têm outro lugar para trabalhar?
R- Não! Vão para Valinhos, Campinas, Sorocaba.
P- É só banana mesmo?
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R- Só. O chá está falido também. Tem dono que tem propriedade de chá que fechou
porteira simplesmente e abandonou.
P- E pecuária aqui? Porque a gente ouve falar na introdução do búfalo.
R- Já teve de tudo aqui. Já teve algodão, café ... o que tem complicado ultimamente
é o sistema de cultivo ...
(Antônio Carlos I Eldorado)
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Que o leitor nos acompanhe em relacionar este pequeno feixe de depoimentos aos
textos de pesquisa a que o remetemos no começo deste capítulo. Que ele procure recordar
conosco outros depoimentos em que observações semelhantes a respeito das atuais condições de vida no Vale são confessadas.
A agricultura de mercado, introduzida por volta dos anos 40 e incentivada após os anos
50, parece estar em um momento de franca estagnação. Culturas como o chá (Registro e adjacências) ou da banana (Eldorado, Sete Barras e adjacências) anunciam o final de seu ciclo.
As enchentes, que em 1995 e 1997 literalmente arrasaram a maioria dos bananais das terras
planas ao longo do Ribeira, apenas tomaram mais direta e vertiginosa a decadência do quase
único produto de sustentação da economia do Vale do Ribeira. Lavouras inteiramente destinadas ao mercado possuem até hoje uma muito pequena expressão, ou não tiveram ainda tempo suficiente para demonstrar o acerto de seu início: o maracujá e a seringueira são bons
exemplos.
Tudo isto significa o esgotamento de uma, antes promissora, economia agrícola de
sustentação das finanças do Vale, sobretudo em seu Interior, justamente ao longo das terras
baixas, distantes das florestas reservadas da Mata Atlântica e, portanto, plenamente disponíveis para o exercício da agricultura e da pecuária. No entanto, esgotado (se vier a ser, de fato)
o ciclo da banana, quem perde, afinal? De alguma maneira, todo o Vale do Ribeira, porque,
vimos, a banana não apenas produz capital, mas produz empregos tão diversificados quanto a
agricultura os possa gerar em uma região como as terras ao redor do rio Ribeira do lguape. De
uma maneira mais direta, os investidores médios e grandes nos bananais, pois são eles os
primeiros prejudicados e, quase todos, os maiores endividados junto aos bancos.
Perdem menos os pequenos produtores. Vimos já que a pequena agricultura ainda patrimonial, com características bem preservadas de atividade camponesa e de troca restrita ao
mercado bastante local, muito embora tenha também sofrido as suas crises em um passado
recente (com o arroz), representa um padrão de trabalho e de produção menos vulnerável do
que as agriculturas de mercado.
A nossos olhos, assim como aos olhos de nossos interlocutores, é bastante difícil associar uma política amplamente regional de conservação ambiental em uma das últimas regiões
ainda "virgens" em São Paulo e na fronteira Sul entre São Paulo e Paraná, e uma política de
desenvolvimento do Vale do Ribeira fundada na exploração em larga escala de uma agricultura de mercado. As críticas - e nunca apenas dos ambientalistas de profissão e de vocação ~
abertas aos estragos provocados pelos bananais, seja no que se refere à destruição das margens do Rio Ribeira, seja no que toca à poluição indiscriminada de todos os cenários de entorno, ao uso de pesticidas e de outras "químicas do capital", parecem apenas confirmar que o
saldo econômico de lavouras de mercado no Vale cobra um caro e provavelmente irreversível
preço ecológico. Não são avistadas, no horizonte próximo, alternativas técnicas de substituição do modelo atual de produção da banana. Não se imagina uma outra produção agrícola
mais compatível com a vocação do Vate do Ribeira. Se a seringueira poderia vir a ser esta
produção, porque se fala dela em todo o Vale do Ribeira como se a sua importância fosse
pequena, quase invisível?
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De outra parte, nos dois extremos, o que se pode constatar (pois isto é visível no cotidiano do Vale nos últimos 20 anos) é que, de um lado e de outro, as inovações do desenvol-

vimento agropecuário regional, assim como as restrições das políticas ambientalistas têm,
cada uma segundo o seu estilo, conspirado contra os produtores domésticos da economia de
policultura. Como muito bem lembra Geraldo Müller, citado alhures neste mesmo capítulo, em
uma direção e na outra, uma perda considerável de condições de exercício da agricultura tradicional transforma de uma maneira acelerada as unidades domésticas e as comunidades patrimoniais em aldeias de empregados, ou de famílias migrantes, ou com jovens (filhos e filhas)
migrantes.
Uma passagem da entrevista do prefeito de Ilha Comprida bem poderia introduzir o
olhar crítico e as alternativas apropriadas para uma saída sustentável (em todos os sentidos
possíveis deste termo) principalmente para as áreas de inclusão ou de entorno de unidades de
conservação. Ele diz o seguinte:
P- Você estava falando do interesse do Governo Estadual nos recursos naturais do
Vale do Ribeira.
R- É o que está parecendo no momento. A grande virada de atenção para a região
pode estar relacionadaa isso. É apenas uma opinião, não temos muita certeza. Se na
verdade não tiver o conhecimentodas potencialidadesdessa região, fica complicado.
É aí que geram esses conflitos. Na verdade, os prefeitos, os executivos, a própria população local, ela não é contra a proteção ambiental. Eu também vejo o lado dosambientalistas. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte:teve um crescimento até por
causa da exploração dos seus recursos naturais: pessoasque vieram de fora. E para
essas pessoas sobreviverem, começaram a comercializar um pouco mais do que a
capacidade.
( ... )

P- O caso do palmito, por exemplo...
R- A gente teria algumas coisas para corrigir, a partir da hora que a gente souber que
essa capacidade da natureza para nos fornecer esse bem ... e a partir da hora que no
local você começar a agregar valores a esses bens. Transformar o uso e agregar
valor. Você estaria ocupando a sua população, dando emprego para ela, que hoje
(ela) não tem.
( ... )

Eu tenho dito o seguinte: o modelo de desenvolvimento econômico de outras regiões
não é o mesmo do Vale, pelas peculiaridades que ele tem. Tenho certeza de que todos os técnicos enxergam isto. E é bastante claro. Tem uma potencialidade, mas
como efetivamente potencializar? Como fazer isso preservando o meio ambiente?
EssP. é o desafio.
Quando se fala em levantar a questão dos recursos do Vale, nós já temos vários estudos nesse sentido. O estudo que está precisando é como se potencializar. Só o estudo econômico da "questãoVale", temos pilhas e pilhas de documentos de informação. o que nós não temos é como a gente poderia estar utilizando isso para a população e para a região passar a estar inserida na realidade do Estado de São Paulo,
que é produtivo. Que faz frente a países da América Latina. E nós, aqui no Vale, não
estamos participando desse processo. A gente ouve por um lado falar em globalização, e nós vamos ficar fora disso cada vez mais. A distância aumenta cada vez mais.
A distância da nossa realidade para com o desenvolvimento.
(Décio / Ilha Comprida).
Podemos concluir. Façamos uma breve síntese.
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Assim como ecológica, social e culturalmente, o Vale do Ribeira é múltiplo, também é
bastante inadequado pensar um único caminho de desenvolvimento para ele. Sequer um
mesmo "plano de desenvolvimento". Impossível pensar uma mesma proposta para a Ilha
Comprida e a Ilha do Cardoso, para Registro e para lporanga.
Em uma região ampla e diversificada onde se cruzam a necessidade de uma atualização tecnológica da produção com a urgência (nunca realizada até agora) de uma justiça fundiária em favor dos verdadeiros trabalhadores da terra e com, finalmente, uma proposta de preservação (no limite, de recuperação mesmo) ambiental de áreas de Mata Atlântica de um valor
inestimável, toda e qualquer proposta deve levar em conta a diferença de realidade e de vocações locais da terra, do território e das categorias de seus sujeitos.
Ao considerar todos os estudos, todos os depoimentos (inclusive os não transcritos
aqui em suas passagens) e um pouco de nossa própria experiência no Vale do Ribeira, podemos sugerir que, entre as categorias de terras sobre as quais falaremos adiante (terra de trabalho, terra de negócio, terra de lazer e terra de reserva), existem três entrecruzamentos de
tipos de cenários naturais e tipos de alternativas de produção: a) as áreas de várzeas em boa
medida distribuídas ao longo do rio Ribeira do lguape e, depois, espraiadas pelo complexo
estuarino-lagunar, do Litoral, ocupadas de maneira predominante por pastagens e pelos bananais, em ambos os casos com mínimos cuidados de preservação ambiental, a começar pela
ausência de matas ciliares ao longo do Ribeira; b} as múltiplas áreas de ocupação patrimonial,
divididas entre terras de pousio e terras ocupadas por roças da policultura camponesa tradicional, algumas delas inseridas dentro de unidades de conservação ambiental e muitas delas,
em seu entorno imediato; c) os territórios naturais transformados em unidades oficiais de preservação ambiental.
Deixadas sem um cuidadoso controle de um ponto de vista ambiental, a nosso ver, são
as terras das várzeas as que deveriam merecer um rigoroso tratamento. O fato de que sirvam
a uma ocupação agrícola mais moderna, melhor dirigida ao mercado e mais geradora de emprego (com base em que processos antecedentes de expropriação e grilagem? Sobre que
condições perversas de reprodução do modo de vida camponês tradicional?}, não as exime de
serem, em toda a região bananeira, o foco amplo e disperso de degradação e poluição de
áreas que, mesmo não estando dentro de unidades de conservação, são da maior importância
ecológica, pois margeiam o grande rio de todo o Vale do rio Ribeira do lguape.
Uma possível e progressiva decadência da agricultura de bananais deve merecer um
também cuidadoso exame, sobretudo no que toca às suas alternativas de substituição. Dificilmente uma outra agricultura de mercado trazida ao Vale trataria de recuperar áreas degradadas (sobretudo nas margens do rio) e de preservar as áreas agropastoris.
Em uma região como a do Vale do Ribeira, se é válido falar-se em reserva extrativista
(e aqui e ali o assunto povoa conversas e seminários de estudos e de tomada de decisões),
não seria também uma boa proposta o pensar sobre reservas agrícolas? Dizemos isto porque
estamos convencidos de que uma das mais inteligentes saídas econômicas para todo o Vale
(tanto o Litoral quanto o Interior) está na modernização auto-sustentada da agricultura de policultura camponesa das comunidades tradicionais. Ouvindo os seus representantes e conhecendo a realidade de sua condição, acreditamos que o tipo de atividade que realizam, a relação que mantém com o entorno natural (e que pode ser bastante melhor intensificado, em
termos produtivos e em termos ambientais) e o desejo pessoal, familiar e comunitário de reprodução de um modo de vida que, associado a uma efetiva melhora na qualidade de vida é,
sem dúvida, o melhor possível para as inúmeras pequenas comunidades camponesas e caiçaras em todo o Vale do Ribeira.
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Quando os agricultores negros de lvaporanduva falam das regras tradicionais de manejo do ambiente e defendem a sua reprodução apoiada oficialmente e tecnificada, não há, a
nosso ver, nenhum tipo de romântico saudosismo "caipira". Ao contrário. Eles traduzem os
termos de uma experiência acumulada em que não apenas se reconhecem capazes de responder por suas próprias vidas e pela preservação de seus cenários naturais, como defendem
este modo de ser e de agir produtiva e ecologicamente como algo que deveria ser estendido
como prática, no Vale do Ribeira e fora dele. Cremos que, incluído em projetos de apoio, respeito íntegro de culturas e de. "identidades e modernização adequadamente compatível com o
destino da prática de trabalho de tais comunidades, esta seria a melhor saída econômica,

ecológica e culturalmente social.
Finalmente, vemos, na maneira.como até aqui têm sido estabelecidas as normas de
aplicação dos códigos ambientais sobre as populações patrimoniais, um sério risco à sua credibilidade e à adesão cidadã a projetos futuros de preservação ambiental.
Os pequenos produtores caiçaras e "caipiras" observam e multiplicam exemplos em
que se vêem fiscalizados e punidos enquanto outros atores sociais, tidos como "de fora", "ricos", "os grandes" e associados ao poder de Estado, agem impunemente através de agressões ao meio ambiente sem dúvida bastante mais danosas e irreversíveis.
De outra parte, como já foi exaustivamente tratado no primeiro item deste capítulo, é visível que as presentes políticas de manejo de áreas de conservação ambiental, sobretudo no
Litoral do Vale do Ribeira, beneficiam o capital e ameaçam tomar os trabalhadores, até aqui
livres e autônomos, em empregados de empresas de produção de palmito e de outros produtos da floresta. É previsível, também, que as futuras políticas sigam o mesmo padrão.
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CAPÍTULO 4
AS ÁGUAS REBELDES: ENCHENTES E BARRAGENS
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Desde alguns anos para cá, quando difundiu-se a notícia da possibilidade de
construção de quatro barragens ao longo do Rio Ribeira, o antigo (melhor seria dizer
"secular'') problema das enchentes passou a ser associado invariavelmente ao das
barragens. Duas perguntas estão com freqüência em questão. A primeira: a quem
interessam as barragens, a quem elas servem e a quem elas prejudicam? A segunda: qual
o efeito das barragens sobre as enchentes? A primeira pergunta é mais política e a
segunda mais técnica. Mas, na opinião das pessoas com quem conversamos a respeito,
muitas vezes uma vale pela outra e é impossível deixar uma delas de lado ao tentar
responder a outra.
Assim, ao lembrarem a última grande enchente, ocorrida em janeiro de 1997, as
mais diferentes pessoas da região de Eldorado, ao mesmo tempo em que descrevem a
dimensão do evento natural e dos seus danos sobre os cenários do lugar e os frutos do
trabalho de homens e mulheres, muitas vezes relacionam o incontrolável da seqüência das
enchentes do Ribeira até aqui com o que poderá acontecer caso venham a ser construídas
todas as quatro, pelo menos duas ou mesmo uma só das barragens previstas.
Estabelecemos a seguinte ordem para a apresentação dos depoimentos: a) uma
avaliação dos danos causados pela última enchente; b) a previsão de efeitos da barragem
sobre o cenário natural do Vale do Ribeira; c) a previsão de danos sociais; d) o processo
político da questão enchente-barragem.
P- Quais as conseqüências, agora?
R- O pessoal ainda briga muito, achando que tem direito porque passou por
enchente. Está desempregado, perderam as coisas. Tenho mil pedidos. Uma
senhora me agradeceu porque entregaram na casa dela o que ela tinha perdido.
P- Quantas comunidades foram atingidas que não seja a cidade?
R- Em tomo de umas 40. Porque na margem quase todas (foram atingidas).
Porque são 58. Toda a margem do rio e o rio abaixo. O rio, além de alagar as
margens, tem aquelas entradas; alaga também pelos fundos. Pega os bananais. A
pessoa fica ilhada muitas vezes. Essa encr-ente foi fora de propósito. Nunca
aconteceu isto aqui em Eldorado. Já teve, em 32, uma grande. Mas a cidade não
era povoada nessa parte baixa aqui. Então não teve prejuízo. Dessa vez o
pessoal se colocou na parte de cima. Infelizmente a água foi até lá. O pessoal
tinha essa confiança. porque a água nunca tinha chegado lá. O pior de tudo numa
enchente dessa é a aflição que vai crescendo dentro de você, porque você nunca
sabe até onde a água vai.
(Lúcia / Eldorado)
Nós estamos numa situação atípica, trágica. O povo com a moral abalada. É
complicado: tem uns que são contra e outros a favor da barragem.

,.....,

(... )

Realmente acabou o Vale do Ribeira. É Eldorado, Sete Barras, Registro,
lporanga, lguape, abrangeu tudo. Essa enchente realmente abalou todos esses
municípios, do ponto de vista agrícola, social e econômico. Está havendo uma
grande invasão da população para as outras áreas do Estado, por conta da
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enchente. Aqui em Eldorado muita gente foi embora. Há um desânimo geral aqui
pela sucessão de enchentes que vêm ocorrendo. Se você pegar de 1 O, 15 anos
para cá, o pessoal que mora aqui e pega uma enchente dessa, desestabiliza
emocionalmente.
Os bananeiras ainda estavam pagando as dívidas do prejuízo de 95.
(fala uma outra pessoa). De 95 e não colheu banana ainda. Outro dia vi um
anúncio no jornal, da venda de uma fazenda aqui: 880 alqueires de terra. Quanto
você imagina que uma fazenda desse tamanho vale numa região como São José
do Rio Preto?
(Nós] Pelo menos dois mil e quinhentos, três mil ...
R- O pessoal está vendendo por 500 mil dólares. Não é só a desestabilização
social. Ela (a enchente) acaba ofendendo o ser humano psicologicamente: "eu
não tenho nada a fazer mais nisso. Vou vender e vou embora. Pra que vou
plantar banana, se vai ter uma enchente dessa daqui há três anos? Vou plantar
agora e vou perder daqui três anos".
(Antônio Carlos I Eldorado)
O governador falou de uma maneira seca: "a culpa é da população que faz casa
na beira do rio". Não é bem assim. Eu não moro na beira do rio e a minha casa
ficou só com o telhado de fora. Só que nunca pegou água lá. A enchente maior,
de 95, ilhou a casa. Não chegou a entrar em casa.
( ... )
Na enchente de 95 . .. na de 95 passei três dias resgatando cobra. O rio vai
enchendo. Tem aquela tranqueirada que desce junto com a água. E os animais
vão fugindo da água. Então vinha cobra, lagarto. Peguei um monte, fiquei com 27
cobras dentro da minha casa, para soltar no dia seguinte, tudo estressado. Nessa
enchente de 97 não vi uma cobra, um animal. Não deu tempo. Foi rápido demais.
Quando liguei da prefeitura para a Ribeira (cidade de), eles falaram comigo que a
água estava igual ao limite a que chegou em 95 pra eles. A água de lá demora 24
horas para chegar aqui. Estava chovendo e subindo. E eu pensei que ia ser igual
ou pior que a de 95. Fechei a porta e fui pra casa. E disse: "Mãe, vamos levantar
os móveis. Vamos tirar as coisas da casa, porque a coisa vem feia."
E foi o tempo de tirar os móveis. De noite a água estava na rua de casa. Encheu
muito rápido. Dessa vez foi muito rápido.
( ... )
Causas: desmatamento.
( ... )
Esses secretários, nos estudos deles, eles afirmam que uma enchente desse nível
aconteceria de 200 em 200 anos. Só que a gente teve a de 83, a de 95 e de 97. A
impressão que dá pode ser que tenha sido uma coisa e agora fique 50 anos sem
enchente. Mas a impressão que dá é que está mudando o regime hídrico do rio.
Mudando a temperatura da região, o clima. Aqui é vale, uma coisa encaixada. Sei
lá, tem pouca dispersão de nuvens.
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Porque o impacto ecológico, ambiental que essa enchente causou no leito do rio,
na fauna e na flora, foi um absurdo. o rio tem em média 1,5 m de profundidade.
Ele chegou quase a 15 metros. Foi uma coisa absurda. Imagine isso em área
alagada, o que ele causou de prejuízo sem avisar, sem nada.
A barragem você tem a vantagem que a área é desapropriada. Está preparada
para alagar aquela área. Aqui não. Foi de repente, sem ninguém esperar. Deu
prejuízo e foi embora. Se o projeto garantir que as barragens vão solucionar esse
problema e nunca mais vamos ter enchente como essa, eu nunca vou ser a favor,
mas não vou poder ser contra, até por respeito à população daqui. Porque vai
resolver o problema da região.
Agora, infelizmente não vai resolver. Não sabemos os prejuízos a mais que isso
pode causar. Fiz a pergunta para eles e não souberam responder. Eles acham
que não (vai dar prejuízo a mais) porque o volume (de águas) é muito pequeno
em comparação ao tamanho da região. Eu perguntei se não poderia aumentar a
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chuva na regiã·o com a construção de 4 barragens. Metade do rio vai virar um
lago. Isso, aqui numa região que é encaixada, não vai aumentar a pluviosidade?
Comecei (a fazer) perguntas assim e eles disseram que não têm estudos sobre
isso.
Daqui da Barra do Braço até um Bairro aqui pra cima, onde vai ser o eixo da
primeira barragematé aqui, é um tijolo de calcário. Tem cavernas.A nossa região
é só cavernas. Não sei o que isso pode causar quando o lago da barragem
começar a encher. Se ela não vai de uma caverna (na outra), se ela tiver
comunicaçãocom outra. A questão é séria. Há estudos, inclusive, sobre abalos
sísmicos induzidos, como aconteceuna China, com hidroelétricas.Estou achando
que o projeto visa muito mais outros interesses, do que puramente o exposto à
população. O Brasil não tem necessidade de hidroelétricas. Temos ltaipu
funcionandocom menos de 50% de sua capacidade.
(Lélis I Eldorado).
R- Não, porque a topografia é bem acidentada. Não é daquela barragem que
inundaterra agricultável.
P- Mas vai pegar boa parte dessa agricultura, que acabamosde falar, que fica na
beira do rio?
R- Não! As barragensde cima pegam um mínimo. Se construísseuma barragem
aqui em Eldorado, ou em Sete Barras ... (poderia inundar muito). Até a de
Eldorado. Na época foi feito um estudo. É antes de Arapuca, indo depois da CBF,
onde tem um restaurante.Antes daquilo, ali seria uma barragem. Na época ela ia
inundar cento e poucas casas. Isso pra uma barragem era nada. A cota era 60
metros. De estradas, ia pegar não sei quantos quilômetros. Era uma coisa
mínima.
(... )

P- Para você, como agrônomo,qual a saída? ...
R- Diversificar e construir a maior número de barragens possível. O único Norte
nosso é construir barragem. Não tem outra alternativa. Barragem que tenha
contençãode água, não só para a energia elétrica.
P- Qual é a diferença?
R- Ela tem que ter uma reservade espera. O nível sobe...
P- Está prevista essa contençãono projeto dessas barragens?
R- Sim, tem previsão. Só que estão contestandoque a primeira barragem a ser
construídanão tem essa reserva de espera.
( ... )
Imagine. Está certo que nem toda enchente é como essa; uma enchenteque sobe
15 m. Espalhando.Se isso fosse mais apertado, teria subido 30 ms. Imagine o que
uma barragem dessa tem. Ela tem que ter a cota dela. A água normal é aqui
(mostra um nível com a mão).
Ela tem que ter mais isso aqui de muro (ídern, subindo a mão).
(Antônio Carlos I Eldorado)
Este será praticamente o único depoimento favorável à construção da barragem de
Tijuco Alto (a única, no momento presente, em processo de encaminhamento para
aprovação e início de construção). Ele defende a construção das quatro barragens
previstas. Mais, ele sugere a construção do maior número de barragens possível. Ao
contrário de outros depoimentos, este olhar do agrônomo considera que as enchentes são
um problema sem solução, a não ser através de barragens. A agricultura no Vale do
Ribeira é instável e muito frágil, dada a inevitabilidade e a imprevisiblidade das enchentes
periódicas. Controladas as enchentes através das barragens (e que outro meio haveria?),
poderia ser pensada uma agricultura comercial, produtiva e compensatória.
R- Esse trabalho de barragem, o Antônio Ermirio está brigando há 1 o anos para
formar a barragem.O projeto dele talvez seja um dos mais caros do Brasil. Tem a
118

assinatura· de pesquisadores de todas as áreas. Quem foi na discussão na
Secretaria do Meio Ambiente, em São Paulo, quando foi aprovado ... O IAP, que é
o Instituto Ambiental do Paraná, aprovou a barragem e deixou o projeto em São
Paulo, que também aprovou.
Era para ser construída. O Feldmann, que na época não era secretário - o
secretário era o Ellis - jogou essa questão para Brasília ...
( ... )
Mas eles estão com vantagem. Inclusive, eles aproveitaram esse momento difícil
que a gente viveu agora, das enchentes, e fizeram uma mídia, de que as
barragens iriam controlar as enchentes do Vale do Ribeira. A gente teve um
encontro da Bacia Hidrográfica do Ribeira, composto por prefeituras,
representantes de Estado, população local, entidades ambientalistas, associação
de comerciantes e tudo o mais. Lá, eles trouxeram gente de fora. Acho que foi o
secretário dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, não me lembro o nome
dele, que fez uma palestra sobre esse tema do controle das enchentes pelo
projeto das barragens do Vale do Ribeira. Ele mostrou graficamente que, com as
quatro hidroelétricas construídas, seria possível anular todas as cheias que já
tiveram no Vale do Ribeira. Com exceção das cheias de 83, 95 e 97, que foram
as cheias catastróficas.
As outras cheias são cheias normais que qualquer rio tem. Que fertiliza o solo e
depois volta para a canaleta de novo. Você usa o solo pra agricultura. Isso é
normal e não causa prejuízo. O que realmente foi anormal para nós, foi 83, foi 37,
foi 52, segundo os mais antigos contam para a gente. 1904, este ano foi a maior
do século. Em 95 nós tivemos uma muito pesada. E esta (1997) foi três metros
acima da de 95.
As barragens controlam as pequenas cheias. Principalmente a de Tijuco Alto,
essa do Antônio Ennírio. Ela tem um volume de espera - que a gente fala - ela
trabalha no hidro, mas tem um volume de espera. Quer dizer: ela pode encher
mais do que isso, que não tem problema. Ela agüenta o volume de água. A ltaoca
não prevê isto. Ela vai trabalhar sempre no limite.
( ... )
o efeito, com as quatro barragens construídas, seria isso aqui: você
simplesmente anula todo esse primeiro aqui. Só que esse volume está servindo
pra encher os reservatórios. Quando chegou aqui, que começou a baixar o rio
aqui, começou a chover de novo, pesado. E começou a encher. Só que a
barragem (já) estava cheia. Então o gráfico simplesmente faz isso: ele atrasa um
pouco a cheia e depois emenda aqui, e fica exatamente idêntico, com prejuízo
ainda. Porque ele vai demorar mais tempo para baixar, porque vai ter que soltar a
água da barragem. Então, ele vai permanecer num volume alto até igualar. Vai ter
um prejuízo disso ainda.
(Lélis / Eldorado)
No dia que fomos no Consema, dormimos lá. Nós não queríamos que o Tijuco
fosse aprovado. Estamos debaixo do paredão. Mas como é (que) numa região
que chove muito, a gente sabe que vai ter enchente constante e que eles vão
segurar até lá, pra depois jogar (toda a água) em cima de nós? Fazendo Tijuco
nesse rio não tem como impedir as outras (barragens). A prioridade é que não se
fizesse nenhuma. Que se preservasse o rio ...
P- O Lélis estava falando que se fizer o Tijuco tem que fazer as outras.
R- ( ... ) Mas esse negócio de contenção de cheias, que eles têm, é história.
O secretário de Recursos Hídricos veio na reunião e disse que enchentes do tipo
da desse ano, e a que deu em 83, esses projetos para barramento do rio não
controlam, porque a região tem muita montanha e não tem um espaço para se
fazer um reservatório grande para acumular a água, e depois ir soltando. Ele já
deixou isso bem claro. Mas nossas autoridades aqui apoiam, não por causa de
tudo isso. Apoiam porque o Antônio Ermírio, parece que ele é um deus para eles.
( ...)
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· O Antônio Ermírio é um deus para os prefeitos. Os únicos prefeitos que não
apitaram nada (a favor) foram o nosso, de Eldorado, e o de lporanga. Eles acham
que é desenvolvimento. Eles não vêem uma outra forma de desenvolver a região.
Nós temos potencial na questão de ervas medicinais, ornamentais. Podemos
viver da própria floresta. Podemos criar programas auto-sustentados para a
região.
( ... )
Tem países que estão fazendo barragens com árvores. Estão usando a água do
mar para gerar energia. Outro usa (energia) solar. Nós fizemos uma comissão e
fomos conversar com o Governo do Paraná. Só que o safado não nos recebeu.
Mandou o chefe do gabinete conversar com a gente. A mesma coisa a gente
conversou. Inclusive teve um pessoal da China, que falou pra ele que no Brasil o
sistema é antigo. Não existe isso mais. Isso é coisa do passado. ( ... ) A população
é muito mal educada nesse sentido. Mas o dinheiro compra. O Antônio Ermírio,
numa audiência pública que ia fazer em Ribeira - ia ter uma agora, mas
suspendeu - ele vai levar muito mais ônibus de gente para dizer que a barragem é
boa e deve ser construída, do que (vai haver de gente) do nosso movimento.
Nessa última audiência tinha 20 ônibus dele. Tudo com lanche, só pra passear em
Ribeira e fazer pressão. Mas quando você perguntava para uma das pessoas
porque era a favor da barragem, ela não sabia de nada. É só para fazer pressão.
( ... )
Só para completar o que ele falou do ... quando o ... era secretário, o Antônio
Ermírio doou uma área de terra com 11 mil hectares. Tirou mata de lá. Não tinha
minério, era só morro. Então ele doou. O secretário de Meio Ambiente da época
falou que o sr. Antônio Ermírio estava cumprindo o seu papel porque acabou de
doar para o Estado uma reserva inteira de Mata Atlântica. Foi exatamente o que
aconteceu. Foi por unanimidade. Só os ambientalistas votaram contra ali. Foi 19 a
7 a votação.
(... )
Mas nem isso adiantou. Ele foi um dos professores. Outros professores da USP,
dando o parecer técnico, apontaram todas as desvantagens, muitas delas sérias,
como a questão do abalo sísmico que pode ocorrer. E parece que ninguém ouviu.
( ... )
Teoricamente a audiência pública serviria para isso. Seria um plebiscito regional,
para quem é diretamente atingido pela obra. Deveria ter uma estrutura para que
se esclarecesse todo o projeto para a população. E não o pessoal dele, da
Votorantim, esclarecer o projeto. Que eles vão ser super-tendenciosos. Foi
justamente a primeira informação que a população recebeu e acatou, foi a
informação deles. Para a gente mostrar o outro lado da moeda para a população,
está sendo difícil. Tanto é que o secretário de Recursos Hídricos veio aqui e falou.
Confirmou os gráficos com estudos científicos. Que (a barragem) não vai resolver
o problema das cheias grandes. Isso não adiantou nada. A população está
anestesiada. Interessa é que vai controlar (as enchentes) e acabou. Não interessa
se um especialista venha e fale o contrário. Então não tem sentido ter audiência
pública. E uma briga de torcida de futebol. Por pior que o seu time esteja, você
vai torcer por ele. Criou-se uma rivalidade. Somos inimigos lá. Na verdade, tanto
os contra como os a favor deveriam estar lá buscando esclarecimentos para saber
o que vai acontecer realmente.
(. .. )
Vamos supor que eles venham e indenizem tudo. Transfiram a igreja (secular de
lvaporanduva, onde a reunião se realiza) e tudo o mais. Isso é impossível, mas
vamos supor que o dinheiro seja tanto que faça ... A questão é: quem ganha com
essas barragens? Que desenvolvimento vai trazer para o povo? Eles vão
participar de que desenvolvimento? Eu acho que mesmo que se consiga uma
indenização correta, uma transferência da comunidade como um todo, mas o que
significam as barragens do ponto de vista do Antônio Errnírio? Do ponto de vista
do desenvolvimento, como é que o povo vai participar desse desenvolvimento?
( ...)
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O que a gente entende até hoje e sabe é que o desenvolvimento para a região vai
ser mínimo. A gente tem um emprego temporário (durante a construção das
barragens). Ainda a mão-de-obra mais barata, mais difícil, porque a especializada
eles trazem de fora; as firmas que vão construir trazem.
Vai ter um grande desenvolvimento sim, porque o Antônio Ermírio vai aumentar
duas vezes a produção de alumínio que ele produz lá em Mairinque. A gente sabe
que essa energia vai ser esticada para lá, para ele produzir mais e exportar mais.
O alumínio consome muita energia. Quanto mais energia tiver no Brasil e o
Antônio Ermírio consumir, para ele é melhor. Para ele somente. Ele justifica que
vai aumentar os empregos. E aqui, mesmo que temporário, vai ser emprego.
Nós estamos pagando com nosso sangue, com nossa expulsão, com nossa vida,
um progresso que não sei quem lá (que se beneficia). Que para nós não beneficia
nada. Isso é muito revoltante! A energia é subsidiada. Ele paga menos energia do
que o consumidor comum. Tem carência, tem um monte de coisa lá, que ele paga
menos. Esse é um problema social muito amplo. Não é só aqui. O Brasil sofre
essa questão.
( ... )
A nossa preocupação é essa: por um lado o Governo quer preservar a reserva de
Mata Atlântica. Só que apoia os projetos das barragens, que representam uma
das piores (causas) de destruição da região. E eles dizem que é desenvolvimento.
Mas não é verdade. Para nós que estamos acostumados com a mata, que
vivemos aqui, para nós é uma destruição. Não é desenvolvimento. Pode
desenvolver, porque vai gerar energia. Só que para nós, essa energia vai ser
distribuída para lá. E nós temos que ir para a cidade, ou ficar no umbigo.
(Diversas pessoas - lvaporanduva I Eldorado)
P- Como, no caso dessa hidroelétrica que já foi aprovada, você acha que tem
jeito de reverter isso?
P- Mas, já não está aprovada?
R- Não está aprovada. Dentro dessa política mesmo, um dia, se vocês quiserem,
nós temos o vídeo do que foi a reunião do Consema em São Paulo. Era uma
reunião projetada para ser decidida em 15 minutos. Conseguiram levantar o
problema e a reunião durou 13 horas. É jogo de cartas marcadas. Essas
aprovações, esses documentos que exigem o Rima, é muito formal isso. Na
verdade não dá para levantar (os fatos) mesmo porque quem paga para fazer é o
dono da própria empresa. E lógico que a empresa contratada não pode ser
totalmente (isenta).
( ... )
Foi urna vergonha! Não foi uma discussão técnica. Foi um clamor público, só
porque tem a Tijuco Alto. Esta (reunião) onde os prefeitos aprovaram foi uma
vergonha. Se eu fosse prefeito, eu ficaria um ano sem mostrar a minha cara para
a população. Urna vergonha o nível. Ninguém nunca estudou. Nunca leram o
Rima. Nunca leram nada. Simplesmente pediram a construção. O secretário de
Recursos Hídricos falou com todas as palavras: •a barragem do Tijuco Alto,
juntando com a do Batatal, que tem uma cota de espera, não controla a enchente
do porte da de 83. A de 97 foi muito maior! Isso está no Rima. Está em todos os
documentos técnicos, não só no Rima, mas em outros estudos técnicos (que)
apontam o perigo da construção. E esses prefeitos não lêem nada. São iludidos
com o ( ... ) que pode vir da produção de energia. Vai criar emprego. Mas que
emprego uma barragem cria?
(... )
P- E o Moab (Movimento dos Ameaçados por Barragens) nisso? Conta um pouco
dessa história, que eu vou conversar com o pessoal (do lvaporanduva). Vou
querer saber direitinho. Mas, ele não é só das comunidades de quilombos. É da
população em geral?
O Moab é um pouco tudo. É a luta pela terra e contra a barragem. O Moab nasceu
com a discussão da barragem. E nasceu assim também com um pouco do nosso
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trabalho no Estudo Bíblico. Nós estudamos muito a Bíblia numa linha assim mais
sociológica.Mais histórica.
( ... )

Então, quando nós estávamos estudando ali, em 89, foi que começou esse ...
Porque este projeto de barragem aqui no Vale do Ribeira é antiquíssimo, né?
Coisa de 50 anos atrás já tinha este projeto. Então, em 89, começou a ser
ventilado de novo. o Antônio Errnírio estava interessado em construir a Tijuco
Alto. Daí, no
Estudo Bíblico, que estava reunindo cinco comunidades:
lvaporanduva, São Pedro, Galvão, André Lopes e Sapatú. Cinco comunidades.
Nós estávamos estudando os projetos da Bíblia. Os projetos de reconstruçãode
Israel. Os projetos que vinham do rei e os projetos que brotavam do povo. Livro
de Ruth, de Jonas, essas coisas todas. E daí que começou a levantar uma
discussãotambém dos projetos que estavam sendo jogados em cima da cabeça
do povo daqui e quais os projetos que o povo tinha. Daí que surgiu o primeiro
grupo de articulação, que não tinha o nome de Moab. Era só uma coordenação
contra a barragem.
P- Isto em 89?
R- Foi, em 89-90. Depois o Movimento foi crescendo e foi denominado MOAB,
que é o Movimento dos Ameaçados pelas Barragens do Vale. Depois, com a
Constituição de 88, com a possibilidade de reconhecer as comunidades
remanescentes dos Quilombos, se viu também a possibilidade que além do
direito, da necessidade de recuperar a história, a cultura da população negra,
também era uma ferramenta nessa luta em defesa da terra. Eles têm o direito à
terra.
A lógica política não é essa: cobrir quilombo e tudo o mais. Mas seria o
reconhecimento dessa luta das comunidades negras. Do reconhecimento do
Quilombo. Muito ligada na defesa da terra. Ligada contra a construção da
barragem.E aí foi crescendo,né?
(Sueli I Eldorado)
alguns comentários
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Quase todos os estudos universitários (entre velhos artigos e novas teses e
dissertações), assim como os documentos técnicos a respeito do Vale do Ribeira, foram
produzidos ou tiveram as suas pesquisas de campo realizadas antes de 1995. Talvez por
isso mesmo a questão das enchentes não seja substantiva. A notável exceção é o Vale do
Ribeira - pesquisas sociológicas, coordenado pela dra. Maria Isaura Pereira de Queiroz.
A publicação é do ano de 1967 e a pesquisa, encomendada pelo Daee-SVR, deveria
enfocar com prioridade justamente a questão das barragens. Pois era parte do Plano de
Desenvolvimento do Vale do Ribeira e Litoral Sul, o início das obras da barragem de
Eldorado, no curso médio do rio Ribeira do lguape (1967:5).
Se em todos os outros há um silêncio a respeito do binômio enchente-barragem,
haverá de ser porque apenas por volta de 1988 a "ameaça das barragens" volta a pesar
sobre a vida no Vale. Será, mais ainda, porque é com as catastróficas e sucessivas cheias
de 1995 e 1997, que o tema das enchentes e da impossibilidade de construção de um
futuro em todo o Vale volta à cena com toda a força. E, como nunca antes, volta
estreitamente associado à questão política da construção das barragens e, de maneira
especial, a de Tijuco Alto, cujo debate técnico e político, vimos nos depoimentos, está em
pleno e polêmico andamento.
Retenhamos por um momento uma diferença importante, com um intervalo de 30
anos entre o Documento da equipe da USP e o presente estudo. Ali fala-se de urna
pequena barragem entre Eldorado e lvaporanduva, construída pelo Governo do Estado e
com o propósito dirigido apenas ao controle das enchentes no Vale do Ribeira. O custoso
empreendimento industrial do grupo Votorantim e a proposta de construção, a longo prazo,
de quatro barragens e, em curto prazo, da de Tijuco Alto introduz em cena, nos cenários
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encharcados do Vale, novas questões, novas polêmicas e novos atores. Tão novas e
novos assim?
Já por volta de 1967, a maioria dos informantes da equipe da USP avalia
negativamente as enchentes. Poderia ser de outra maneira? Sabem todos que pequenas
enchentes, periódicas, previsíveis, tiram o rio Ribeira do lguape do seu leito, fazem-no
distribuir a fertilidade do húmus antes de voltar ao seu canal de curso. Mas todas as outras
são desastrosas, no campo e na cidade. Da síntese do Documento de 1967, são
lembrados como piores efeitos das enchentes: a destruição das produções agrícolas, a
dificuldade acrescida de transporte e de trabalho, as doenças de pessoas e de animais.
Sobre as soluções sugeridas pelos próprios ribeirinhos, deixemos que fale o
Documento de 1967:

-

As soluções que os ribeirinhos apresentaram para o problema se dividiram entre
construção de barragem, retificação do leito do rio, alargamento do mesmo e
dragagem. Na área de Registro do lguape, onde o rio segue em meandros,
predominou como solução proposta a de retificar o rio Ribeira, "cortando as suas
pontas": na área de Registro a Primeira Ilha, a barragem foi a solução preferida.
(Queiroz et alii, 1967:49).
Dos depoimentos colhidos fica muito evidente que as enchentes não são uma
ocorrência ocasional no Vale do Ribeira. Não são um acidente fortuito da natureza, cujo
longo intervalo permite avaliar cada um de per si e permite estabelecer planos de vida
familiar e de desenvolvimento regional "apesar de". Ao contrário, sobretudo após a
repetição aumentada de 95 em 97, de uma maneira muito aguda, a enchente sazonal
aparece como um fator natural capaz de paralisar o crescimento socioeconômico em todo
o Vale do Ribeira. De outra parte, a construção de barragens, como solução, não parece
receber mais uma aprovação unânime. Sobretudo a passagem de barragens "para o Vale"
a "barragens no Vale" introduz um novo qualificador de opções, que embasa com grandes
variações as críticas e as propostas de cada interlocutor.
Assim sendo, vimos que o agrônomo da Casa da Lavoura debita à sucessão de
grandes enchentes o atual estado de calamidade no Vale. A produção agrícola está
paralisada, quando não em regressão; a posição dos produtores comerciais, sobretudo os
bananeiros, é financeiramente insustentável; o Vale passa da crise ao crítico, em termos de
trabalho no campo e na cidade. Finalmente, verifica-se uma crescente evasão de
população, sendo que ela parece afetar sobretudo as pessoas em busca de trabalho. Mas,
ao contrário de outros interlocutores, é ele quem defende com urgência a construção de
barragens. De quantas barragens for possível construir ao longo do Rio Ribeira.
Pensemos uma síntese de visões e de versões sobre o assunto.
1 ª. As enchentes sempre foram e hoje em dia são, de maneira aguda, um dos
maiores problemas socioeconômicos e socioambientais do Vale do Ribeira. Seus efeitos
perversos atingiram dimensões muito amplas e duradouras nas cheias de 1995 e, logo
depois, na de 1997. Estes efeitos afetaram: o meio ambiente; a agricultura, principalmente
a agricultura de várzea, comercial (bananais); as cidades ribeirinhas, em especial,
Eldorado.
2ª. Até agora, não houve uma adequada atuação técnico-política-governamental
dirigida ao controle das enchentes. O que pode ser feito não foi tentado e, ainda, a solução
mais previsível, a das barragens, é polêmica. Até aqui, as pessoas, as famílias produtoras
e as comunidades sentem-se inteiramente à mercê dos acontecimentos naturais das
enchentes. Não há o que fazer contra elas.
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3ª. As barragens são uma questão polêmica pelo fato de que houve uma mudança
da previsão de barragens dirigidas a soluções diretas das enchentes no Vale do Ribeira
para barragens de interesse financeiro-industrial.
4ª. De outra parte, não há um consenso técnico e político até o presente momento.
De um ponto de vista técnico, nada parece provar que as barragens, especialmente a de
Tijuco Alto, tal como projetadas, venham a ser uma solução parcial ou definitiva para o
problema das enchentes no Vale. Ao contrário, existe a suspeita de que a construção das
barragens, como previstas, pode vir a ocasionar graves e irreversíveis danos ambientais
ao longo do rio Ribeira.
5ª. Desde um ponto de vista estritamente ambiental, parece haver maior consenso
contra a construção das barragens do que a seu favor. Isto porque, sabe-se que áreas
férteis de várzeas serão alagadas para sempre. Sabe-se, também, que cenários naturais
de grande valor ecológico e paisagístico serão danificados. Sabe-se, ou pelo menos se
desconfia, que dadas as características muito peculiares do Vale do Ribeira, é possível que
a formação de grandes represas ocasione verdadeiros desastres ambientais, com foco
especial sobre as cavernas da região.
6ª. Embora esteja havendo, desde o início do atual processo político de implantação
da proposta das barragens, uma consulta local e regional, há uma desconfiança a respeito
de suas verdadeiras intenções e, sobretudo, de seu processamento. Fala-se mesmo em
"jogo com cartas marcadas", assim como de omissão do Governo de São Paulo diante dos
interesses fortemente empresariais do evento. Fala-se, ainda,
de um arremedo de
consulta e de manipulação de vontades e idéias sobre políticos da região e sobre outras
lideranças.
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7ª. Todo o encaminhamento da questão deveria deslocar-se para uma relação
transparente: a) que os dados técnicos a respeito de todo o processo e seus efeitos sejam
colocados claramente à disposição de todos os interessados; b) que os interlocutores
convocados a reuniões e audiências públicas possam participar democraticamente das
resoluções de efeito local e regional, tanto enquanto receptores de informações e opiniões,
quanto enquanto emissores de suas próprias opiniões, seja representando-se
pessoalmente, seja falando em nome de comunidades e/ou instituições (como o Moab, por
exemplo).
8ª. A questão das enchentes e a das barragens não devem ser propostas e levadas
em conta isoladamente. Elas fazem parte de um contexto interligado de situações,
projetos, interesses e previsões de ação. Não é inteligente e nem ético propor ações e
estabelecer fóruns de decisões a respeito das barragens, sem que a questão fundiária
(inclusive no que toca aos direitos de terra de parte das comunidades de quilombos) venha
a ser essencialmente colocada sobre a mesa. Na verdade, a questão fundiária está hoje no
centro de qualquer fórum de discussões e tomadas de decisão.
9ª. Existe mais do que uma seqüência lógica da questão enchente-barragem para a
questãofundiária e destas para a questão ambiental. Elas constituem uma mesma questão
complexa que se desdobra em vários segmentos de ênfases e de motivações. Qualquer
que seja o ponto de eixo, ou o ponto de partida, sempre existe uma estreita correlação.
10ª. Mas parece haver uma ordem ao mesmo tempo política e simbólica neste
entrelaçamento de opções. Assim, até mesmo uma proposta de ação ambiental subordina-
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se à solução da · questão · fundiária no Vale. A questão ecológica do território ambiental

comum subordina-se à prioridade da Justiça no que toca à distribuição e titulação 'da terra
de trabalho. Isto pode ser pensado também em termos muito simples. As pessoas do Vale
do Ribeira, nativas ou residentes, consideram que, por direito, deveriam ser consultadas
sobre tudo o que venha a acontecer, de um ponto de vista de intervenções de caráter
socioambiental, pois sempre serão as primeiras a serem afetadas, caso alguma proposta
realizada venha a trazer prejuízos e contratempos.
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CAPÍTULO 5
O CERCO DO VERDE: A QUESTÃO AMBIENTAL

1-
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Observamos, em algum lugar nas páginas anteriores, que, em maioria, os trabalhos
escritos sobre o Vale do Ribeira dão uma pequena, às vezes, quase invisível relevância ao
que hoje em dia denominamosde "questão ambiental". Esta observação vale tanto para os
estudos acadêmicos(teses e dissertações, quase sempre), quanto para os documentos de
cunho técnico (diagnósticos e propostas de desenvolvimento, quase sempre). Apenas os
trabalhos mais recentes, entre meados dos anos 80 e começos dos anos 90, dedicam
atenção ao meio ambiente do Vale do Ribeira. Claro, isto acontece depois da consolidação
de áreas ambientais anteriores e da implantação de novas. Acontece acompanhando
tempos em que a questão ambiental salta do círculo dos "especialistas e militantes" para o
de "toda a gente". É com esta dupla característicaque ela invade o Vale.
O que hoje pode ser encontrado em todo o Vale do Ribeira, entre as decisões dos
políticos e o cotidiano dos seus eleitores, cada vez mais tem a ver com um novo
vocabulário. E com ele se aprende depressa a falar uma linguagem em que a questão da
terra associa-se à do território, em que a questão, antes puramente técnica, da produção
agrícola mescla-se com as preocupações de salvaguarda de um entorno ambiental, ora
percebido como um bem comum desta e de futuras gerações a ser inevitavelmente
preservado, ora como um entrave aos que trabalham a terra e vivem familiarmente dela.
Um entrave, no limite, aos próprios caminhos tradicionais de "desenvolvimento
socioeconômico"de toda a região.
Não será um exagero de quem foi ao Vale do Ribeira, atento ao que é e como
diferencialmente se pensa e se fala sobre o meio ambiente, dizer que, nos dias de agora,
praticamente todos os problemas dos sujeitos individuais ao grupo doméstico, deles à
comunidade de vizinhança (do bairro urbano ao rural) e a diversas extensões de diferentes
modos de sentir-se "do Vale" e sentir-se preocupado com o presente e o futuro do Vale, de
alguma maneira têm a ver com temas vinculados ao meio ambiente. O binômio enchentesbarragens é bem um exemplo de como um conjunto de preocupações antes distribuídas
entre a segurança das pessoas e a produção de bananas, agora não apenas se abre a um
olhar desde o meio ambiente, mas chega mesmo a constituí-lo, de alguma maneira, como
o eixo de perguntas e de respostas desde onde tudo deve ser pensado e decidido.
Vejamos como as várias pessoas com que estivemos conversando no Vale do
Ribeira estabelecem,à volta da questão ambiental, os seus olr.ares cruzados e a diferença
entre suas críticas e sugestões.
a vocação ambiental do vale do ribeira e a crítica às políticas e às ações
ambientalistas
Celso ~ Vai ver muitos problemas que o pessoal enfrenta na questão da
sobrevivência, principalmente o pessoal da margem do rio, que sofre com a
questão do desmatamento. Se você vai lá (e) desmata um pedaço de terra para
plantar um feijão, vai a guarda florestal, multa, processa essa pessoa que
depende desse feijão para sobreviver e que está acostumada ...
( ...)
Esse é um problema geral do Brasil inteiro. Foi feita uma implantação de uma
proposta ambiental interessante, mas sem nenhum trabalho de contato, de
educação ambiental, desde a escola.
( ... )
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Piché - Não sei. Sabe? Celso, a gente que tem oportunidade de ver a coisa pelos
dois ângulos, de repente você está na sala de aula e quer fazer de uma forma.
Mas, como você tem oportunidade, esse trabalho da Prefeitura, o Serviço Social é
base para o meu trabalho. Fortalece muito. o que eu faço na teoria acabo vendo
e vivenciando na prática. Não sei se existe interesse de estar fazendo, porque a
gente vê por aqui, Celso, de repente (o Governo) quer se preservar. Ninguém
pode desmatar, como é o caso dos depoimentos que agente acompanha. São
depoimentos dramáticos de pessoas que não estão tendo o que plantar e não têm
com que se alimentar. Onde já plantaram, não podem desmatar uma área de
meio metro de altura (onde a vegetação atingiu esta altura), porque estão sendo
perseguidos por pessoas do Instituto Florestal.
De repente existe essa grande briga pelo verde, mas logo, aos olhos do Governo,
nada disso mais tem valor, porque pode ser inundado por um grande lago de
barragem. Então, não dá pra entender o que o Governo quer. É preciso ver se
realmente ele quer que tenha a educação ambiental através de barragens. É o
meu ponto de vista.
Celso - Mais pessoas deveriam decidir sobre essa questão. É importante que haja
uma linha de pensamento nesse sentido. É uma linha ecológica, mas será que
isso é viável para o município? Porque as pessoas que temos aqui são pessoas
completamente despreparadas para um trabalho mais refinado. Vamos dizer, será
que essas pessoas teriam como estar vivendo dessa questão ecológica? Hoje o
pessoal sofre muito é por não ter a condição de trabalhar e vivenciar aquilo que
aprenderam. Está tirando a possibilidade do pessoal investir na terra.
(Celso e Piché I Eldorado)
... nós caminhamos para isso. E degradou o Vale do Ribeira, e o povo foi para o
extrativismo: a extração do palmito. E acabou também, o palmito está acabando.
A última saída foi o palmito. Do palmito vai virar para a extração de ervas.
P- O reflorestamento não é viável?
R- o que sobreviveu até agora foi o pinus que plantaram no reflorestamento.
Acabou o pinus, acabou a madeira. Aí quero ver o que vai acontecer. Os
governantes não investiram mais. Recolheram impostos para reflorestar e não
fizeram (o reflorestamento)
P- O Estado de São Paulo não tem política agrícola para o Vale do Ribeira?
R- Não tem.
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R- A única coisa que foi (feita) foi impedindo. As leis ambientais que só criam
obstáculos, que na verdade não preservam. Só complicam.
( ... )
Tem um outro problema. Tem países mais avançados, que quando criam essas
áreas de proteção, de impedimento, quem está lá dentro, eles dão uma
compensação, uma indenização. Lá naquele município não tem lei nenhuma.
Pode produzir o que quiser. Ali não. Você não pode derrubar isso. Você está
tomando um prejuízo de tantos por cento e o governo te cobre isso. É o que você
recebe para ter aquela área Já. E aqui entrou (a política ambiental) só com o lado
do impedimento.
(...)

P- Quando se fala em natureza, em preservar a natureza, não se considera que o
ser humano faz parte da natureza.
R- Ele está excluído. Quem vai preservar o cara que está se sentindo fora do
ambiente?
P- A gente fica pensando qual a saída disso aí.
R- A saída é uma participação maior da população. Ela elaborar a lei ambiental.
Eu sei a psicologia do palmiteiro e vocês que estão na cidade não têm idéia.
Como o nosso nível cultural é baixo, temos um nível de participação muito baixo.
Quando tem uma reunião ambiental no Vale do Ribeira, não aparece 10% da
população. É quase tudo de fora. Eles acabam fazendo as leis de acordo com o
horizonte deles.
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Os órgãos competentes para o gerenciamento de tudo isso são falsos. A
Secretaria do Meio Ambiente, quando você pega um discurso do Feldmann
falando do Vale do Ribeira. Eles falam de desproteção da Mata Atlântica. Mas
eles não estão nem aí pra Mata Atlântica. O interesse deles é na água. Todo o
mundo sabe que o Roberto Marinho está comprando tudo que é nascente de água
do Estado de São Paulo. O Estado está se voltando para o Vale do Ribeira por
causa disso. São Paulo não tem mais água. Junto com o projeto de construir as
barragens tem o projeto de levar água daqui do Vale, por gravidade, até o pé da
Serra e da Serra bombear para a Capital. Já tem um projeto em andamento para
o Rio São Lourenço, que é em Miracatu, de levar água dali pra São Paulo. Eles
sabem que aqui é a última bacia hidrográfica de verdade no Estado de São Paulo
que tem água boa. Água barata. Você não gasta nada para tratar essa água. Só
decantação, praticamente. Não precisa colocar nada. Só colocar um flúor e
pronto. Não precisa colocar produto químico para limpar. O que dá despesa numa
estação de tratamento em São Paulo é isso: transformar o esgoto em água
potável. Gasta-se demais.
O Roberto Marinho está comprando muitos mananciais no interior de São Paulo,
ao redor de São Paulo. Eles estão com interesse em outras coisas. A moeda do
futuro vai ser água doce.
(lélis I Eldorado)
Quando se fala na questão ambiental e o que ela tem trazido para as populações
caiçaras, quando se fala em meio ambiente, fala-se em cultura. E, na verdade, o
pessoal vem falando da preservação da cultura caiçara. E, na minha opinião, o
primeiro grande impacto da questão ambiental, enquanto (toca ao) caiçara, foi a
perda da identidade cultural. Porque a cultura do caiçara é puramente extrativista.
Ele nasceu dentro daquele contexto ambiental, dentro da mata. Vive gerações e
gerações naquele ambiente e a única cultura que tem é o que a natureza fornece
pra eles. O grande impacto ambiental, com essa forte proteção ambiental, criou
com o nativo do Vale do Ribeira, foi a perda da identidade cultural do nativo.
Porque ele não pode mais pescar da maneira como pescavam. Porque,
ambientalmente, não é correto caçar da maneira que caçavam. Ambientalmente
não é correto explorar a mata como exploravam.
Esse foi o grande problema da questão ambiental, e isso se desdobra da seguinte
forma: homem do campo, naquela localidade, não podia mais fazer a sua roça de
mandioca; tirar da mata a sua subsistência; não podia mais nada. Veio para a
periferia do centro urbano mais próximo. Saiu da mata para o aglomerado urbano
e as condições de vida que ele tinha naquela localidade são muito diferentes e
piores do que ele encontra na periferia dos aglomerados urbanos.
Isso traz problema para ele e sua família, e poder público local, porque não existe
mercado de trabalho no centro urbano para aquelas coisas que ele sabe fazer.
Uma pessoa que tem um conhecimento prático que nós a nível acadêmico vamos
demorar décadas para chegar a um pouco do que ele sabe.
(... )
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Nós não somos contra a preservação ambiental. Num passado não muito distante
(essa foi) uma questão regional do Vale do Ribeira. Ele sempre foi tido como
esquecido pelo Governo do Estado tocai. A partir do despertar da questão
ambiental o Governo do Estado voltou os olhos para esta região, porque com
certeza ele tem muitas informações que nós não temos. Eu acredito que só a
questão ambiental é muito pouco para o Governo ter voltado os olhos para essa
região. Pode não ser verdade.
P- Pode estar ligado às riquezas de recursos hídricos, minerais?
R- Recursos hídricos, minerais, que todo o mundo que mora aqui sabe o que tem
o Vale do Ribeira. A quantia de recursos, sejam eles hídricos. Porque São Paulo
está passando por uma crise hídrica profunda, e esta Bacia do Ribeira é a grande
salvação da metrópole. Eles estão buscando isso num dos rios que compõem a
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Bacia do Ribeira, que é a reversão do rio Juquiá. Eles começam a precisar da
nossa região. A região tem o que fornecer para eles. Existe um interesse
econômico muito forte. Hoje, existindo esse interesse, a atenção toda está se
voltando ...
(Décio / Ilha Comprida)

Até aqui, colocamos lado a lado uma sene de fragmentos de depoimentos de
diferentes pessoas do Vale do Ribeira. Até onde somos capazes de recordar os
depoimentos de outras pessoas da região, constatamos que em todos os testemunhos
existem alguns pontos de vista em comum. Antes de nos atermos a eles, queremos chamar
a atenção para o fato de que os relatos, de onde selecionamos as passagens acima, são
de atores sociais diferentes uns dos outros sob alguns aspectos importantes.
Seria difícil encontrar alguém que, em princípio, fosse contra as políticas públicas de
preservação do meio ambiente. Todos se igualam em aceitar que as reservas naturais, já
desde há muito degradadas, deveriam ser cuidadosamente protegidas. Deveriam mesmo
ser recuperadas. De um modo geral, todas as pessoas aceitam que esta tarefa é do Poder
Público, em todas as suas dimensões. Às autoridades do Município e às do Governo
Estadual (fala-se sempre muito pouco em uma escala de poder acima da do "Estado de
São Paulo") compete o estabelecimento de políticas de curto, médio e longo prazo, com
uma proposta ambiental convincente e competente. Isto significa que, em termos amplos,
sempre se está de acordo com políticas ambientais que venham a ser estabelecidas e
postas em prática. Ou que se acrescentem a políticas de estabelecimento de justiça social
(como a política agrária, sempre crucial em todo o Vale do Ribeira), ou que venham propor
e pôr em marcha projetos de desenvolvimento regional. De outra parte, subsiste a idéia de
que políticas e projetos de proteção do meio ambiente são questões que enlaçam o Poder
Público e as comunidades locais, em qualquer uma de suas dimensões.
Assim, algo percebido como novo, urgente, benéfico e necessário, surge nos
cenários políticos e comunitários sociais do Vale do Ribeira, através de intenções e de
interesses não confiáveis. Neste sentido, aquilo que poderia ser considerado como uma
nova "política ambiental" acompanha "políticas públicas" anteriores, pautadas, todas elas,
por iguais débitos de credibilidade. Uma política agrária com alcance nas questões
fundiárias é indispensável no Vale do Ribeira. Não, no entanto, tal como ela tem sido
exercida até aqui. Uma política social de desenvolvimento é urgente, sobretudo em e entre
períodos assolados pelas enchentes. Não como ela tem sido sucessivamente realizada.
Uma definição política a respeito da "questão das barragens" precisa ser definida e posta
em marcha. Não, no entanto, como ela se processou até o presente momento. De igual
maneira, uma política específica ou associadamente "ambiental" é indispensável a qualquer
projeto de futuro do Vale do Ribeira. Não, entretanto, como ela foi e tem sido formulada até
aqui. Isto principalmente no que se refere a: a) a criação política e técnica de "reserva",
"parques" e "áreas de proteção ambiental" em todo o Vale do Ribeira; b) os modos e
modelos de implantação de tais "áreas de proteção ambiental", em todos os lugares e em
todos os momentos políticos em que elas foram implantadas; c) o exercício do poder nas
questões de preservação ambiental, seja em "áreas de proteção", seja em áreas "livres".
Há dois eixos na crítica das atuações públicas na "questão do meio ambiente". O
primeiro: as intenções e as propostas governamentais não são confiáveis e não resolvem
as questões essenciais, porque elas não estão de fato dirigidas ao atendimento de
problemas ecológicos e dos problemas sociais, mas antes a interesses políticos e/ou
empresariais, não raro contrários às necessidades e às motivações ambientais das
pessoas e comunidades do Vale do Ribeira. A segunda: mesmo que fossem em princípio
bem intencionadas e confiáveis, as propostas e políticas ambientais são falhas e
provavelmente ineficientes a médio e longo prazo, porque pessoas e comunidades locais
não são devidamente consultadas. Isto porque não são mesmo (e então, a queixa é de que
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os íntertocutores, de decisão, dividem-se entre o Poder Público e os empresários), ou
porque as consultas a pessoas, organizações da sociedade civil e comunidades
representativas de fato do sentir, do pensar e do viver do Vale, são apenas adjetivas.
Conversa-se, ouvem-se planos, palpita-se, estabelecem-se princípios locais de ação
ambiental que não são levados em conta.
É esta dimensão mais insularmente "cultural" do que se sente, do que se pensa e
do que se fala a respeito da questão ambiental, que mereceria ser tratada com maior
cuidado. Teremos que voltar a ela no tópico seguinte, para olhá-la de mais perto, mas
alguns pontos podem bem ser adiantados, pois eles são comentários dos depoimentos
reunidos até aqui.
Vejamos bem. Há um duplo sentido em uma diferenciada frustração geral das
pessoas com quem estivemos conversando. Ao não serem consultados como deveriam
ser, as pessoas e os grupos sociais representativos do Vale e no Vale do Ribeira sentemse excluídos do processo decisório de algo que em primeiro lugar lhes afeta, mais do que a
ninguém. Esta queixa amplia-se muito quando se reconhece que, em boa parte, os motivos
e os resultados da implantação de uma política ambiental (uma reserva biológica ou uma
APA), ou de políticas de desenvolvimento do Vale com efeitos ambientais diretos (a
construção de Tijuco Alto), não levam em conta a realidade cultural e social do Vale e nem
os direitos essenciais dos seus moradores. Assim sendo, os mais legitimamente
interessados são os menos substantivamente consultados. Valem mais projetos
estabelecidos "no papel" ou as decisões de interesse de pessoas e grupos de poder
situados fora do Vale do Ribeira, do que as opiniões e o direito de partilha de decisões de
parte das pessoas, dos grupos e das comunidades do Vale.
O segundo ponto é que todas as pessoas entrevistadas por nós são unânimes em
reconhecer que, culturalmente, elas possuem tipos de saberes e de vivências que sem
dúvida alguma deveriam ser levados em conta. Em momento algum entre interlocutores
das várias posições sociais e tradições culturais no Vale do Ribeira, nega-se o teor e o
direito de um saber técnico e científico de autoridades intelectuais e políticas nos assuntos
ambientais. O que se defende, no entanto, é uma soma, uma combinação inteligente de
saberes, pois, os conhecimentos tradicionais das diversas categorias de atores sociais do
Vale do Ribeira são culturalmente relevantes e politicamente legítimos em duas dimensões,
a saber:
Todas as pessoas com quem conversamos, por serem do Vale, ou por estarem nele
faz muito tempo, vivenciando os seus problemas e as dimensões de suas "saídas", são
autores de sentimentos e de idéias que deveriam ser levados em conta. Todos "os do
Vale", de uma maneira ou de outra, se reconhecem como interlocutores de qualidade nos
assuntos ambientais, porque embora possam não ser técnicos ou mesmo cientistas
profissionais, são, mais do que "os outros", vivenciadores dos seus cenários, conhecedores
das suas realidades e variações e participantes preferenciais de seus problemas. Logo,
das alternativas políticas e tecnológicas de suas previsíveis soluções.
As pessoas que vieram viver vocacional e/ou profissionalmente no Vale do Ribeira,
como um engenheiro agrônomo, uma religiosa católica, ou uma assistente social, sabem e
reconhecem que, mais do que eles próprios e mais, portanto, do que profissionais vindos
"de fora", as pessoas do Vale do Ribeira, que vivem as suas vidas trabalhando em relação
secularmente muito estreita com o mundo natural, possuem um tipo de experiência e de
sensibilidade para com a natureza que nunca poderia ser deixada de lado. Existe um
reconhecimento difundido de que as práticas tradicionais de caiçaras, ribeirinhos e
capuavas responderam por formas de trato com o meio ambiente que nunca foram
poderosamente degradantes. Ao contrário, veremos a seguir que uma parte importante do
que se considera, no Vale do Ribeira, um ambiente preservado, sempre foi o resultado das
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manejo patrimónial, desenvolvimento

auto-sustentado

ou o quê?

,~

A seqüência dos depoimentos de pessoas do Vale ilustrará bem as idéias com que
terminamos o tópico anterior. Fizemos a seguinte escolha: iniciamos por alguns
testemunhos em que profissionais trabalhando no Vale do Ribeira falam a respeito do
"trabalho com a terra" (e no mar, em alguns casos) e do que os seus autores estão
sofrendo agora; depois, damos a palavra a caiçaras e "caipiras". E, então, são eles próprios
os que estabelecem os seus pontos de vistas sobre a questão ambiental, sobre a realidade
local da aplicação de políticas e "leis" ambientais" e também, sobre como eles se colocam
frente a uma coisa e outra. As falas e suas lógicas não obedecem de maneira sistemática a
esta seqüência.
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R- Isso é 69. Agora em 95 foi implantado o Intervales.
P- É. o Intervales é novinho ...
R- Novinho. Fresquinho. Depois de 20 anos de experiência no mesmo processo.
Pegaram uma área lá no mapa, lá no escritório. Viram que constava como área
devoluta; tinha fazenda do Estado, que já era reconhecida, já era uma área de
proteção. Olharam o mapa, a parte de baixo era toda terra devoluta e fizeram a
divisa do Parque. Depois que saiu o decreto do Parque é que veio uma equipe e
constatou que São Pedro fica dentro do Parque. Um pedaço de lvaporanduva
está dentro do Parque. Pilões está dentro do Parque. Maria Rosa está todinha
dentro do Parque. Então, foi posterior. O decreto do Parque, que se fez essa
pesquisa, foi constatar que tinha gente lá dentro.
( ...)
P- Para você saber como a coisa é injusta, a gente tem informação (de que) são
dois pesos e duas medidas. Em outras regiões, aí pro lado da Bocaina, onde
também tem Parque - toda essa Serra do Mar vai tendo Parque pra todo lado:
Parque Estadual da Serra do Mar - quando atinge terra de fazendeiro, de
fazendeiro grande, povo ligado a político, eles são indenizados. E chegam a
indenizar ... vamos dizer assim (que) em lugar que o alqueire vale 100 reais, põe
por 1000 reais.
R- A mesma coisa. Lá no Intervales, a informação que nós tivemos é que perto da
fazenda do Estado tem uma área de calcário que o Grupo Votorantim tem
interesse em explorar. Então os ambientalistas, os ecologistas fizeram a maior
pressão para ter o Parque, para inibir isto. Porque embora esteja fora da fazenda
do Estado, a extração do calcário iria atingir o Parque. Na hora de fazer a divisa,
deixaram a área de calcário fora, para que nada impeça a exploração da mina.
Mas as comunidades remanescentes de quilombos estão todas dentro (rindo).
(Sueli I Eldorado)
Hoje o que acontece com o meio amb.ente é falta de vontade política. Eu sou a
favor de tudo. Da preservação. Mas também tem um limite. Alguém tem um sítio
e precisa cultivar. Vai ter que desmatar. Sou contra quando a pessoa vai para
matar um animal, cortar um palmito, quando a pessoa tem uma renda. Isso é
crime! Esse aí está errado.
( ... )
Ano passado a polícia matou um senhor que estava extraindo palmito. Ele vai
extrair para dar sustento à família. O cara tinha 8 filhos, (era) pobre, pegava o
palmito pra vender para um comerciante. O comerciante ganhava, porque
comprava de vários. O "florestal" (um guarda da Polícia Florestal) pegou todos
eles no flagra. Só que esse reagiu. Não posso falar nada, porque não vi. Mas
parece que reagiu e foi obrigado a dar um tiro nele e matou. Não sei o que
aconteceu com a família do rapaz que foi morto.
(... )

No km 40, perto da Caverna, existe gato do mato, dessas pintadas, jaguatirica.
Macaco é o que mais tem. Todos esses bichos que existem na Mata Atlântica,
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nesse lugar tem. O animal aqui, quando vê um barulho, já some. Hoje a pessoa
quando vê o animal vai querer matar. Às vezes ele atira para se alimentar. Mas
tem aqueles que atiram só para matar; por esporte. Conheço alguns que fazem
isso. Eles sobrevivem da caça. Mas todo o dia come uma coisa só. Com relação à
caça, estou a favor de certas coisas do meio ambiente. Mas o secretário tem que
ver o limite aqui do Vale. Porque o povo daqui é muito pobre. A economia daqui é
só a agricultura.
(... )
lporanga já está em preservação ambiental. Inclusive, com essa ªpreservação
ambiental" de lporanga, Eldorado já está sendo prejudicado. Porque a agricultura
daqui, passando por ltapeúna, pra cima, até chegar em lporanga, é como eu
disse: tem colônia, tem uma pequena vila, entendeu? Então os moradores de lá
são agricultores em pequena escala. Então eles precisam de cultivo: plantar um
arroz, plantar milho, plantar feijão ... plantar de tudo um pouco, né? E para plantar
tem que desmatar. Provavelmente, se eles vão desmatar, eles precisam, eles não
vão perder tempo em desmatar e deixar lá ( ... ) Mas, é o seguinte: hoje em dia,
hoje em dia não, de uns três anos atrás, se uma pessoa cortar uma árvore em
qualquer lugar do Vale do Ribeira, aqui em Eldorado, principalmente, a multa
vem. O "Florestal" tem a obrigação de fazer, porque é ordem do comandante.
Mas, o secretário do Meio Ambiente, por exemplo, ele podia ver a necessidade do
povo. Eu não digo liberar, porque tem um limite também. Mas eles podiam liberar
pelo menos uma roçada. A roçada que o pessoal puder.
( ...)
Tem que ter um licenciamento do lbama para depois dar continuidade, ou então
vem a multa. Inclusive nós fazemos alguns recursos (quando se é multado). Mas
fazemos os recursos e depende deles. Geralmente eles demoram um pouco com
o recurso e fica na mesma. E esse pessoal, quando são pessoas que têm
condições, tudo bem. Mas a maioria do pessoal é da agricultura, que, como disse,
como é de regime familiar, eles precisam da agricultura para sobreviver. Então, o
que acontece é que eles acabam, muitos, vendendo a terra. Vende a terra e vai
para a cidade. Fazer o quê na cidade?
(... )
Já pensou uma família sem uma renda, não tem emprego, não tem renda, tem
um sítio e não pode cultivar. Quer dizer, pode cultivar, mas se não pode
desmatar, como pode cultivar?
( ... )
.. , são multados e eles têm que procurar pagar. Ou faz recurso ou pagam. E
geralmente no recurso que fazem, vem a notificação confirmando. Às vezes eles
cancelam, que é muito difícil. E geralmente, quando eles indeferem o recurso,
então eles reduzem a multa em 90%. Ou seja, a pessoa paga uma taxa de 10%
sobre a multa. Tá bom, mas se é uma multa pequena, a pessoa paga. Se fosse
uma multa, vamos supor, de 343, que é uma multa, a mínima multa que temos
aqui, a pessoa dá 34 reais.( ... ) Dá 34 reais. Pra eles é muito. Eu acho que até pra
mim é muito, pra pessoa tirar assim, né? Mas ainda pagam. Dão um jeito e
pagam. E quando a multa é de 3000 reais?
( ... )
Porque, então ele acha: tá certo, porque é errado da pessoa desmatar. Mas tem
que ver a necessidade. E a pessoa tá precisando, não tem outro jeito: tem que
desmatar. Então, tem que ver a necessidade. Como eu disse: eu sou a favor da
preservação, mas tem limites.
(Francisco I Eldorado)
Que é que eles vão fazer então? Vão ter que fazer aquilo que não é legal; o que a
lei prevê. Eles vão ter que descobrir porque não têm condições de nem poder
plantar. Aí começa a exploração do palmito. Eles nem falam abertamente, eles
dizem que vivem do produto. Até acham que eu, a gente vai se opor, ou vamos
fazer alguma denúncia. Mas, para nós, ainda bem que eles estão garantindo o
sustento. A coerção da Polícia Florestal é tão grande. O ano passado infelizmente
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teve o caso de uma morte de um chefe de família, pai de oito filhos, viúvo, que
não poderia plantar. Estava fazendo o corte do palmito. Foi abordado no mato
pelos "florestais" e não sei o que aconteceu. Acabou ocorrendo um disparo e ele
morreu. A pessoa (que atirou) está livre, mas os oito filhos estão abandonados.
Ele morreu porque ele estava buscando um sustento.
( ...)
Nem seria pra alimentar. Porque, aqui, eles fazem o trabalho assim: existem os
que ganham muito com o palmito e eles são os intermediários. Eles são os que
vão fazer o corte pra ganhar 10 ou 15 reais no trabalho duro no mato, para trazer
um pouco de arroz, feijão, café e açúcar pros filhos. É pela sobrevivência.
Aqui em cima, no André Lopes, tinha um senhor lá. Ele contava que matou um
tatu pra levar pra casa. Foi abordado pelo pessoal do lbama. Tomaram o tatu
dele, bateram nele e levaram o tatu embora. Veja como é doida a coisa. Ê preciso
denunciar. Mas se você denuncia é castigado pelo Governo, porque o Prefeito
está contra o Governo.
(Piché I Eldorado)
P- Se tem tráfico da farinha é porque tem terra pra plantar mandioca ...
R- Tem. Só que não faz muito tempo algumas famílias de lá foram multadas
porque cortaram um matínho deste tamanho. Teve que recorrer a advogado. ( ... )
Eles classificam como capoeira e já não pode cortar. Inclusive, tem propriedades
que o agricultor mantém limpo, mesmo que não plante nada. Tem que deixar
assim porque se ele deixa o mato passar de uma altura, ele não pode cortar mais.
Às vezes tem que gastar com roçado só para manter o mato baixo, para não
correr o risco de multas (como no caso de desmaiar quando a terra que já é
considerada como entre capoeira e mata).
(Lúcia I Eldorado)
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A gente tem um exemplo aqui. Depois que entraram as leis (de preservação
ambiental), preservou menos que ultimamente. Quando a gente da Casa da
Lavoura fazia vistoria, a gente tinha 8 dias para liberar a área para você: "aqui é
mata, aqui é rio, aqui é cabeceira d'água". Preservou 60% de mata no município.
Hoje não consegue mais. Com todo o "Florestal", policiamento, multa, não
consegue mais segurar.
P- A área que produz monocultura, ela sempre foi mais ou menos a mesma?
R- Não. Cresceu bastante até entrar a lei ambiental. Aí teve uma regressão para
os cereais: milho, feijão, arroz. Mas a cultura de subsistência foi a zero. Só sobrou
a monocultura.
(Antônio Carlos I Eldorado)
Não. Estão resistindo. André Lopes (comunidade rural remanescente de
quilombo), só para exemplificar como foi tratada população na época da
implantação do Parque. Isso já foi feito um relato, e foi passado para o secretário
Fábio Fe1dmann. Chegou o povo lá, dizendo que precisava abrir uma picada pra
divisa. Contratou o pessoal dali mesmo. A própria população abriu a divisa do
Parque, sem saber que isso iria repercutir na vida deles. Ficaram dentro da área
do Parque. Por um tempo ficaram ali sossegados. E depois começou a pressão.
Não há uma retirada violenta do povo, mas há pressão. Então, não pode tirar o
mourão pra fazer a cerca. Não pode tirar o cipó da mata para amarrar a madeira
da casa. Então vai tirando as condições de sobrevivência.
(... )
Como tem então eles controlam. Você não pode mais limpar uma roça. Você não
pode fazer praticamente nada, porque é um Parque, para ficar intocável. Então
eles esquecem que as populações são uma gente que, às vezes, 60% da vida
deles depende dos recursos da natureza: de caça, de pesca, de pegar uma
madeira, palmito, uma coisa assim.
(Sueli I Eldorado)
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Retornemos a algumas observações feitas. Para pensarmos a seguir as condições
atuais de vida dos trabalhadores diretos da pesca ou da agricultura, após a chegada dos
"parques" e da "lei ambiental", ouçamos antes as pessoas cujos depoimentos falam sobre
eles.
Antes da implantação das áreas locais de proteção ambiental, havia secularmente
já um tipo de população nativa e um modo de vida específico, peculiar e culturalmente
muito consolidado. Menos do que as populações indígenas algum dia habitantes do Vale,
muito mais do que agricultores modernos, de mercado, em boa medida a vida quotidiana
das famílias de pescadores caiçaras, de agricultores ribeirinhos ou capuavas, dependia em
duas direções dos recursos da natureza: a) necessitava negativamente deles, no sentido
de que era sobre territórios de florestas, queimadas, que as terras de agricultura eram
conquistadas para o plantio; b) necessitavam positivamente, no sentido de que grande
parte dos recursos de subsistência do grupo doméstico nativo, entre o alimento e a
residência, eram obtidos diretamente da floresta, entre a caça, a pesca (também no mar) e
a coleta de madeiras, frutas, palmito e outras espécies.
A criação das áreas ambientais e da "lei ambiental" encontrou as pessoas, as
famílias e as comunidades tradicionais sem condições de se adaptarem produtiva e
· consistentemente aos novos tempos e suas regras. Ao contrário, ao mesmo tempo em que
viram ser dificultado o acesso à terra para o trabalho agropastoril, os produtores locais (os
remanescentes de quilombos de modo dramático) encontraram-se diante de medidas de
repressão muito fortes e injustas, de seu ponto de vista, e do ponto de vista dos que
trabalham diretamente com eles.
Se existe uma justiça, em termos amplos, regionais, nacionais, humanitários,
naturais, na lógica da preservação do meio ambiente - o que está fora de questão - a
maneira política, pedagógica e policial como ela foi implantada no Vale do Ribeira reverte o
seu sentido. Desta maneira:
1 ª. Ela é desigual e desigualmente aplicada. Responde mais aos interesses locais
dos "ricos e poderosos" (entre empresários, políticos e/ou empresários) e muito menos aos
das pessoas comuns, sobretudo aquelas ligadas ao trabalho produtivo. No caso de
infrações, as culpas e os castigos são muito diferentes. Os "pequenos" pagam por
pequenos delitos e os "grandes" raramente são punidos pelos grandes delitos.
2ª. Ela de maneira alguma é capaz de lidar com a diferença. Estabelece um
tratamento teoricamente igual para todos. Não reconhece direitos antecedentes, inclusive
os de apropriação patrimonial dos recursos da natureza para o provimento de bens e
recursos do interesse das pessoas, famílias e comunidades locais. Não existe uma
preocupação em se aplicar princípios de preservação ambiental observando as condições
culturais de vida e de reprodução da vida das comunidades tradicionais. Homens e
mulheres do mar e do campo são, de um momento para o outro, considerados e tratados
como "contraventores", em face do menor gesto tido como de desrespeito às "leis
ambientais".
3ª. As pessoas, os grupos organizados e as comunidades locais não foram
convocados a uma participação efetiva durante todo o processo de implantação dos
parques etc. Mais do que isto, tanto a sua implantação sucessiva e progressiva em todo o
Vale, quanto a chegada de legislações ambientais foram realizadas sem um trabalho
pedagógico devido, deixando de alcançar todas as pessoas locais. Assim, tanto os
princípios legais quanto os seus agentes são tidos como injustos e perversos. Paga-se
injustamente sem se saber exatamente o "porquê" e "em nome do quê".
Vamos agora a uma nova seqüência de depoimentos.
... Se ele quiser plantar, ele entra com um acordo liberando uma área ou
averbando uma outra. Tem vários jeitos de negociar. Muitas vezes a gente não
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fica sabendo o resultado porque não cuidamos dessa parte. Tem um caso na
estrada ltapitangui, que o cara desmatou muitos hectares e foi feito um 80.
Depois foi pra Promotoria e foi feito um laudo ambiental. Era uma serraria que
tinha lá. Eles perderam na justiça e tiveram que plantar palmito, reflorestar tudo
com palmito. Ele (o dono) fez um acordo e se propôs a recuperar. E foi
determinado quantas mudas de palmito ele teria que plantar. Ele não pagou a
multa; está desenvolvendo, plantando palmito durante 6 anos, por etapa, para
repor, plantar. Porque também tem que deixar alguma coisa, ou averbar uma
área. São casos diferentes. Cada caso é um caso.
( ... )
Não sei explicar, porque as pessoas nativas, elas quase não procuram. Eu
acredito que as famílias tradicionais continuam fazendo suas rocínnas. Estão
fazendo irregular. Também acho que agora não está existindo tanta perseguição
como há algum tempo atrás. Eu sinto assim. A não ser no Marujá, no ano
retrasado, que teve três multas, recorreu e não sei se foram julgadas. Em
Cananéia não tem muita multa. O que tem são as pessoas que compraram lote,
que querem construir e não estão podendo. Quando a gente começa a conversar,
a explicar o porquê está acontecendo isso, elas entendem. Elas acham que nós
estamos emperrando tudo, então as pessoas ficam bravas, nervosas, mas elas
não conhecem. Não sabem o que quer dizer DEPRN, porque está muito
escondido aqui. O nosso trabalho não é divulgado. Quando você começa a
mostrar que a culpa não é nossa, mas do loteador que fez coisa errada, por um
lado as pessoas estão sendo prejudicadas, e o município também, por falta de
regulamentação das leis.
(Teresa I Cananéia)

r-

P- Antigamente era melhor de se viver?
R- Acho que sim. A gente tinha plantação, criação. Comprava só o que não dava
para plantar. Agora a gente tem que comprar tudo e não entra o dinheiro. A gente
tem que se virar com bicos. Tem corte de bambu, a gente pesca quando é tempo
de manjuba.
P- Tem uns que têm roça escondida mais para o morro? Planta mandioca, milho?
O pessoal consegue fazer isso?
R- Roça não consegue, porque a gente tudo é parente, mas tem sempre aquele
no meio que entrega pra Florestal (que delata junto à Polícia Florestal). Tem uns
funcionários que tomam conta de uma ftrma que já está falida. Era firma de
palmito, madeira. Esses funcionários, quando vêem a gente derrubar mata,
entregam pra Florestal.
P- É tudo parente de vocês?
R- Não, da aldeia, não .
P- Tem gente de fora morando aqui?
R- Lá na beira tem. Agora, a caça, às vezes pega alguma para comer ...
(morador local)
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Este pequeno trecho de entrevista, gravada com um pescador ribeirinho, em
lguape, é bastante ilustrativo. Mais do que outros, ele traduz de uma maneira muito franca,
muito sincera mesmo, o modo de perceber como se desenvolvem as relações atuais entre
pescadores, agricultores e as outras pessoas (as "de fora", as "autoridades", etc), quando o
que está em jogo são as novas regras oficiais do manejo do meio ambiente, muitas vezes
contrapostas aos costumes antigos e às estratégias atuais de reprodução das unidades da
vida social, a começar pelo grupo doméstico.
Há um visível mundo de trocas dividido entre um "nós" (os da família, da aldeia, da
comunidade, do modo de ser tradicional), regido por uma gramática de identidades e
princípios costumeiros, versus um "eles", um "os outros", vindos de fora, chegados ao
lugar, representantes de empresas ou de poderes públicos, regidos e/ou porta-vozes de
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novas regras de um outro código de relacionamentos entre as pessoas e entre elas e o
mundo natural.
Chama a atenção a maneira como algumas pessoas consideradas como da própria
comunidade são colocadas a meio caminho entre os dois mundos. Entre os dois códigos
de referência. Eles são os delatores. São pessoas da comunidade ou pessoas trazidas
para ela, que "delatam" os que caçam, os que derrubam matas para o plantio de roças, ou
os que cortam o palmito. Eles fazem o que se imagina seja correto, desde o ponto de vista
da gramática de proteção ambiental, pois concorrem para o controle de suas
contravenções. Mas, ao fazerem isto, eles invertem o sentido de princípios das regras
costumeiras da solidariedade comunal. Um agravante existe quando se acredita que
pescadores, palmiteiros, caçadores locais e/ou agricultores, bem ao contrário de como
costumam fazer os "de fora", caçam, derrubam, queimam e plantam em nome da
sobrevivência familiar.
Vejamos a seguir uma longa seqüência de depoimentos dos agricultores negros do
lvaporanduva. Eles ampliam um pouco um tipo de observação em que convergem tanto
profissionais vindos ao Vale do Ribeira para trabalhar junto aos produtores locais, quanto
. os seus próprios representantes. A idéia matriz de todo o pensamento, a este respeito, é a
de que as condições sociais de produção da sobrevivência familiar foram alteradas por
uma série de novos códigos externos, sem que tenha havido uma qualquer compensação
para pessoas, famílias e comunidades locais. Assim, os benefícios inegáveis da
preservação ambiental são percebidos como um bem abstrato, genérico, medido a longo
prazo e destinado mais aos "de fora" do que aos do Vale.
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P- Dentro dessa questão, o manejo. Vamos supor que a Florestal proibisse
efetivamente que as pessoas desmatassem para fazer a roça, que as pessoas
deixassem de fazer roça clandestinamente. O manejo não resolve o problema da
comida na mesa; do arroz, do feijão. Resolve?
R- Resolve, se o manejo for de acordo com a necessidade. Nós aqui temos
manejo há duzentos e poucos anos. Eu chamo isso de manejo, porque a floresta
não acabou. E se não tivesse os "florestais" em cima de nós, a produção seria
igual àquela época. Hoje diminuiu porque a Florestal não deixa. O manejo nosso
vem daquelas épocas. Nosso povo trabalhava mais do que hoje. Não tinha polícia
para encher o saco. E, outra coisa, a floresta era do mesmo jeito (era preservada
como agora). Exemplo disso é a Praia Grande, que é um lugar de difícil acesso. É
só de barco ou canoa, porque não tem estrada. Lá o povo não tem a pressão da
Florestal, porque é muito longe e a Florestal não vai até lá. O povo lá não compra
nada, só sal. Eles conseguem fazer o suficiente. Têm de tudo. Têm leite, arroz,
feijão. Você vai lá e vê mato em toda parte. O trabalho de manejo, o rodízio, que
nós chamamos, é perfeito.
(... )

A capoeira faz isso. Tirou a lavoura, dentro de seis meses tem capoeira de novo.
A reposição natural dentro da floresta. Você faz uma roça, ela repõe rapidinho.
Você tira o arroz, dentro de semanas já está aquela camada de sementes. E dali
algumas semanas, já está com mais de 2 metros de altura. O rodízio funciona. No
sistema de rodízio o povo não depredou a natureza até agora. Sobreviveu com
este sistema. Se fosse o sistema que o fazendeiro usa, não tinha mais nada.
(... )

A pressão da Florestal sobre o povo está muito grande. A corrupção do "florestal"
é muito grande. Uns dias atrás, um "florestal" obrigou um senhor a colocar o dedo
para deixar a impressão dele na multa, porque ele não sabia ler nem escrever.
Como o "florestar não tinha tinta para colocar no dedo do homem, pegou uma
frutinha de colorau, borrou a mão do homem e colocou no papel.
( ... )
Do outro lado teve um que foi multado porque derrubou 12 goiabeiras no sítio
dele. Queria fazer um mangueira para o gado. Tinha centenas de goiabeiras.
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Derrubou 12 e foi multado. Ele recusou pagar a multa. Abertamente ele falou: "o
que é que vocês querem? Um garrote para não pagar a multa?" Os "florestal"
aceitaram e ele não pagou a multa. Eu falei pra ele gravar uma conversa dessa e
pegar toda a equipe. Ele disse que, como agricultor, é melhor ele dar um garrote
do que denunciar. Senão eles renovam e colocam uma equipe pior. Vai ferrar ele.
Imediatamente não consegue ser contra. Porque, se ele for contra é que ele não
vai poder derrubar mesmo.
( ... )
Eu falei pra o Feldmann, bem naquele banco ali. Ele sentou ali: "não adianta
colocar polícia, porque vai aumentar mais a clandestinidade do palmito. Aumenta
mais a derrubada". Falei pra ele isso na lata. "É preciso educar o povo. Fazer um
tipo de educação ambiental é muito melhor do que "Florestal" (a repressão da
Guarda Florestal).
(Diversas pessoas - lvaporanduva / Eldorado)
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Retenhamos por um momento a passagem final deste depoimento, dado por líderes
de lvaporanduva. Parte deles próprios a proposta de urna substituição do aparato
repressor, individualizado na temida e desacreditada pessoa do "florestal", por uma outra,
regida pela idéia de uma "educação ambiental".
Ela vale aqui, no sentido de um duplo trabalho dirigido pelos responsáveis por
políticas públicas de preservação ambiental. De um lado, uma oferta de esclarecimento.
Pois, vimos já que uma das reclamações mais insistentes é a de que sujeitos, mulheres e
homens de culturas patrimoniais do Vale do Ribeira, foram, de um momento para o outro,
mergulhados em novas condições quotidianas de trânsito e uso de seus cenários naturais,
sem haverem sido esclarecidos a respeito. Na verdade, há momentos em que o único
interlocutor da política ambiental no Vale é a própria polícia, segundo a opinião de
praticamente todos os entrevistados.
Se a alteração dos preceitos relativos ao meio ambiente e, por si só, difícil, muito
mais difícil esta passagem se dá pelo fato de que os seus principais atores (pois são eles,
no Litoral e no Interior, os trabalhadores de ação quotidiana mais direta sobre o mundo
natural) não foram co-autores, não foram sequer consultados e, menos ainda,
adequadamente informados sobre os novos termos e os seus efeitos.
De outro lado, uma transparência que contenha o reconhecimento das experiências
patrimoniais das comunidades do Vale e de suas reservas de direito frente a fatos novos.
Que abertamente tome evidente um sentido de justiça igualitária. Isto é, que sendo uma
"lei", seja aplicada a todos por igual.
Se quisermos seguir o fio da lógica de um pensamento muito difundido entre
pescadores e agricultores do Vale do Ribeira, ele poderia ser disposto da seguinte
maneira:
1. Existem novas leis, novas regras, novas relações e novos mecanismos de controle de
relacionamentos trabalho/ambiente, que em principio são necessários e devem ser
seguidos.
2. Existe uma tradição patrimonial de trabalho tanto na pesca quanto na agricultura e na
pequena pecuária de subsistência, reconhecida corno de baixa produtividade, mas
também, como pequena ameaça ao meio ambiente.
3. Existem, vindas de fora e em tempos mais recentes, outras formas de exploração
agropecuária, assim como de pesca e mesmo de extrativismo, que são
provavelmente mais produtivas, mais economicamente dirigidas ao mercado de
capitais e mais concentradas em mãos de pessoas e/ou empresas com trânsito junto
ao Poder Público, inviáveis para as famílias e as comunidades tradicionais. Os seus
métodos de trabalho produtivo acarretam efeitos muito mais prejudiciais ao meio
ambiente do que os tradicionalmente utilizados pelos produtores patrimoniais.
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4. Pode-se acreditar que tais pessoas e instituições terão sido mais ouvidas e
consultadas durante os processos de criação e implantação de políticas ambientais.
Isto foi o oposto do que, com evidência, ocorreu no caso das pessoas e das
comunidades patrimoniais, cuja participação em todos os momentos - passados e
presentes - de implantação de políticas de preservação ambiental, sempre foi restrita
ou inexistente.
5. Conseqüência: um conjunto de leis e de iniciativas oficiais destinadas à sua
consolidação é desigualmente conhecido, foi desigualmente produzido e é
desigualmente aplicado. Isto acontece tanto em grande escala, no nível do "destino
do Vale" (vide toda a discussão a respeito das barragens no Vale do Ribeira), quanto
vale para o cotidiano das pessoas. O "ricos" e os "poderosos" são vistos como
beneficiários, burladores ou contraventores não punidos (ou punidos em uma escala
que compensa a contravenção), enquanto os "pobres", os "fracos", identificados
sempre como os sujeitos sociais das comunidades patrimoniais, são percebidos, por
si mesmos, como aqueles que não destruíam "o meio ambiente" antes da chegada
das leis e dos aparelhos de controle. Como aqueles que poderiam seguir produzindo
em pequena escala, em harmonia com a natureza do Vale. Como aqueles,
finalmente, sobre quem pesam mais os efeitos de políticas e de restrições de
proteção ambiental.

,....,

Isso é verdade. Mas o problema da legislação ambiental, a legislação diz que, se
você matou,a sua multa (saldou a multa), você está justo com a lei. Mas o
pequeno não consegue saldar. Tem que recorrer, ir na Prefeitura, procurar
sindicato. Tem um senhor que derrubou mais de 500 alqueires de terra no mato.
Foi multado. Ele pagou e tudo bem. O boi está andando no pasto. Vendeu a
madeira. A lei favorece os grandes que têm como pagar. Sem contar que eles
nem pagam a multa na íntegra, quando a derrubada é grande. Vai dar uma multa
muito alta e a própria polícia se contenta com alguma gratificação. E acabam
negociando e isto acontece.
(Diversas pessoas - lvaporanduva I Eldorado)

Não deve ser esquecido que, em grande parte, os problemas atuais vividos pelos
grupos sociais de pescadores e/ou agricultores de pequena escala em todo o Vale do
Ribeira, são devidos à sua peculiar condição. Afora as restrições usuais de preservação de
áreas naturais como a Mata Atlântica, uma porção muito grande e muito importante das
terras de trabalho ficaram incluídas em áreas de reserva biológica, de parques nacionais
ou estaduais ou, no limite, em áreas de proteção ambiental. Tanto um caiçara da Ilha do
Cardoso quanto um agricultor tradicional de uma das comunidades de lporanga, falam
como alguém que, ao lado de se ver pressionado pelas atuais condições socioeconômicas
de produção pesqueira, ou agropastoril em pequena escala, vê-se também situado em um
tipo especial de território, o que duplica, a seu ver, as suas limitações de trabalho e de luta
por uma melhor qualidade de vida (não raro visualizada como a que já se possuiu no
passado da região e que pouco a pouco foi sendo perdida), sem acrescentar benefício
algum, como tantas vezes foi mencionado por nós e por nossos entrevistados, nas páginas
anteriores.
Vale a pena trazer a este repertório de depoimentos acompanhados de alguns
comentários nossos, outros depoimentos e outros comentários oriundos de trabalhos
científicos no Vale do Ribeira. Façamos isto antes de avançar algumas observações
provisoriamente conclusivas.
Possivelmente, na atualidade, uma das mais fecundas investigadoras das questões
socioambientais em São Paulo e, especialmente, no Litoral centro-sul e no Vale do Ribeira,
é· Lúcia da Costa Ferreira. Queremos citar o seu último trabalho, de que resultou a ainda
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não publicada tese de doutorado: A Floresta Intransitiva - conflitos e negociações na
Mata Atlântica (UNICAMP, Campinas, 1996). Dentro do espírito de nosso Olhares
Cruzados, que ela nos permita deixar de lado as suas intrigantes análises, para nos
atermos a alguns depoimentos por ela por ela por meio de um procedimento muito
semelhante ao nosso. Também neles as "pessoas do lugar'' depõem com espanto e, às
vezes, com revolta, a respeito de suas interpretações sobre o que vivem agora.
Um dos primeiros depoimentos é de um ex-vice presidente da União dos Moradores
da Juréia e toca em uma questão já abordada com ênfase aqui. Vejamos como:
( ... ) Quando uma pessoa faz uma lei, nós gostaríamos que ela soubesse o final
dessa lei. Porque quem está debaixo dela somos nós, a restrição toda que eles
inventam está caindo em cima de nós. Quem inventou a lei ( ... ) está sossegado,
com ar condicionado, quando nós aqui, nem a roça deu para fazer. Nós não
podemos disfarçar, não podemos trabalhar. Nós sempre fomos inteiramente a
favor da ecologia, mas não somos a favor de restrições a quem quer trabalhar.
Alguém pensou por acaso, nós vamos cortar o direito deles de trabalhar, mas
vamos dar uma cesta básica? Não pensaram nisso. Vamos dar um auxílio? Não
pensaram. Só disseram, mete a legislação em cima dele, não deixa trabalhar, não
deixa FAZER NEM UMA ROÇA. Então nós estamos resistindo há uns dois anos,
sem autorização, muito embora nós fazemos as nossas rocinhas escondidas.
Escondidas como se fosse a última. Porque tem uma coisa que nós achamos, não
adianta lei que diga o contrário: é um direito nosso. Porque o governo só sabe
embargar, só desapropriar e na prática, nada.
(depoimento de dezembro de 1994. Ferreira, 1996: 142).
Se eu for esperar autorização dos homens para cortar lenha pra minha velha
cozinhar, a família inteira morre de fome. Isso tudo parece brincadeira. Eles
dizem que essa tal vistoria resolve tudo que é problema de autorização. Ora, onde
eles vão arrumar dinheiro e homem pra resolver os nossos problemas? Problema
surge todo o dia, toda horinha mesmo. Será que eles acreditam mesmo que a
gente vai esperar pelo aval deles? Só assim a gente tava entregue nas mãos de
Deus"
(depoimento de agosto de 1994. Ferreira, 1996: 146).

. .--

Qualquer que seja a solução legal encontrada, ela deve incluir obrigatoriamente a
participação das comunidades locais. Esse processo de representação delegada a
porta-vozes devia dar lugar à participação direta do pessoal. Mas para isso o
pessoal tem de estar muito bem informado. Aí sim, é a vez das ONGs e dos
órgãos oficiais, informando os moradores e não falando por eles. Além disso, com
essa estória de institucionalizar a ação policialesca, ecologia virou sinônimo de
polícia florestal, multa e impedimento da população trabalhar sossegada.
(depoimento do. presidente da União dos Moradores '1a Juréía, em dezembro
de 1994. Ferreira, 1996: 153)

Seu outro oportuno depoimento vem a seguir:
O governo implanta legislações restritivas, que impedem o agricultor de plantar.
Ele que vive dos recursos naturais, impede de fazer roça de arroz, de feijão. o
que acontece? As pessoas são obrigadas a procurar lugares escondidos, onde
talvez nem seja o mais propício para a produção que ele deseja. Mas também
geralmente são os lugares de maior interesse dos ambientalistas. É justamente
esse que a florestal não chega porque é mais difícil, mas é ali que ele planta o
arroz, planta o feijão, porque precisa comer. A gente tem que pensar uma coisa,
essa questão da agricultura, se você não dá o sítio para o morador plantar para
comer, no mínimo essa coisa é imoral. E a burocracia então? Você precisa tirar
uma licença para plantar palmito, para plantar arroz, é uma burocracia infernal.
Isso é uma forma de desprezo do Estado para com a comunidade, que não

representa economicamente nada, não representa voto. Por isso é tipo campo de

concentração,um lugar onde as pessoassão consideradasde segunda.
(dado como intervenção durante o Laboratório Ambiental para a Imprensa,
SOS Mata Atlântica, maio de 1994. Ferreira, 1996:154).
Deixemos a Renato Rivaben de Sales, antropólogo do Nupaub/USP, um comentário
que anteceda as nossas observações:
Não se passavafome até bem pouco tempo atrás nessa região. Era um sistema
que também garantia a conservação dos ecossistemas, porque não havia
concentraçãode esforços na exploração de um determinado recurso. Ourante o
ano, diversos recursos são explorados, dependendo da sazonalidade e de
demandasmuito localizadas.Esse pessoal conhecetudo isso muito bem. A partir
da década de 60 começa a haver algumas modificações, nessa área do Vale do
Ribeira e litoral sul. E são dois os motivos, na verdade, complementares:
procurou-sedesenvolver o Vale, considerado isolado do resto do Estado e, ao
mesmo tempo, ( ... ) procurou-se ter unidades de conservação que garantissem
essa biodiversidadetoda.
Na verdade, pelo que pude estudar ( ...) esses dois motivos, tanto o
desenvolvimentista'strictu sensu' quanto o ambientalista, levaram à degradação
dessa região. Eu explico: o desenvolvimentistaé claro, não foi exceção no Vale
do Ribeira; baseadoem modelos clássicos, priorizaramgrupos geralmente de fora
da região, de grandes centros urbanos, ou então grandes empresas interessadas
nos recursos daqui. Isso se refletiu na construção e melhoria de estradas,
construção de entrepostos de pesca, de hotéis estatais etc. Não foi levada em
consideração, por exemplo, a situação fundiária da área. Em nossa pesquisa
entrevistamos500 domicílios, 85% das famílias da região, emborajá estejam aqui
há mais de um século, algumas vezes até mais, não tinham título, qualquer tipo
de título de posse ou de propriedadeda terra. ( ... ) Percebe-seclaramente que a
partir da década de 60, a entrada de alguns grupos empresariaiscausaramdanos
muito mais graves e contundentes do que um século de ocupação caiçara no
litoral e pequenossitiantes mais no interior.
(in: Ferreira, 1996: 162).
Ao percorrermosa área da Juréia observamos uma situação curiosa; qualquer
que fosse o lugar em que estávamos, ao perguntarmosse as pessoas eram a
favor da estação ecológica, elas nos respondiam que sim: "ninguém é contra o
parqueecológico".Entretanto, achavam que ele deveria ser criado em outro lugar
e nos indicavam uma serra ou um rio onde haveria muita área verde para ser
preservada. Acontece que nesse lugar havia outros moradores e chegando lá,
fazíamos a mesma perguntae tínhamos a mesma resposta, ou seja, de que eram
a favor do "parque ecológico, desde que fosse feito em outro lugar: "olha, porque
não faz dali pra lá?" perguntava o morador, nos indicando o local onde moravam
pessoas de outra comunidade. Depois de ouvir várias vezes tal argumento,
cheguei à conclusão de que todos são a favor da estação ecológica, desde que
feita na terra dos outros. Caso ouvíssemos todos, não sobraria qualquer área a
ser preservada.
(Queiroz, 1992: 133)
Se quisesse, Ruben Caixeta Queiroz poderia ter acrescentado outra à sua
conclusão: o "meu lugar" é sempre um lugar oposto ao mundo da natureza. É um domínio
de vida social conquistado dela através do trabalho, o meu próprio, o dos meus
contemporâneos e conterrâneos (seria mais correto dizer. co-aldeanos). O lugar da "pura
natureza", logo, o cenário a ser oportunamente apropriado como um "parque ecológico", é
sempre um lugar mais em frente, mais adiante. Mais em direção a um mundo mais natural,
mesmo que ainda uma terra "dos outros". De outros como eu, mas não de minha
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comunidade, de minha vizinhança. Até mesmo uma pequena aldeia inserida por inteiro
dentro da floresta representa contra ela, oposta a ela, um lugar conquistado pela
sociedade. Serão estes os gestos que transformam um espaço em um lugar? O
depoimento seguinte, obtido também por Ruben Caixeta Queiroz, é indicativo disto. O
entrevistado reclama que, ao se tomar "parque", uma terra antes dada ao trabalho, mesmo
quando o fortuito exercício extrativista, toma-se um reino interdito. Fica "proibido".

,-

Eu acho o parque ecológico importante. Atrás daquela serra, ali, onde é o
ltinguçu, tem um rio que passa e sai em Peruíbe. Atrás desse rio e até a praia é
só serra, é só mato. Por que não fica aquilo como Parque? É grande, vai sair em
Peruíbe. Isso é importante, ficar como uma reserva. Ninguém pode pescar, é
proibido, ninguém pode entrar no mato e caçar. É proibido. Tudo bem, eu
concordo, mas aqui deveriam deixar a povo sobreviver. Você não acha que a
gente tem toda a razão? Eu sou contra essa ecologia aí mesmo, sou contra
número um. Na cidade não tem jeito, está todo mundo trombando, não tem
emprego. Antigamente era uma briga pela reforma agrária, hoje é a ecologia
tomando terra do trabalhador.
(depoimentocoletado por Queiroz, 1992: 134).
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A fala que toma tão pessoalmente institucional a "ecologia", tal como antes a
"reforma agrária", em nada é inocente. É através delas que "o Governo" primeiro ilude e,
depois, expropria o homem do trabalho da terra onde ele trabalha. As roças tomadas
proibidas e as incursões extrativistas na floresta são meios até então constituidores de uma
identidade desejada. Não se é uma tal honrada (ainda que "pobre", "fraca" e até mesmo
"atrasada") identidade de pessoa dada ao trabalho, a não ser por isto mesmo: por saber
ancestralmente realizá-lo e por tomá-lo uma realidade desta maneira. De uma maneira
patrimonial de repente tomada punível.
É conhecida de todos nós a oposição terra de trabalho versus terra de negócio.
José de Souza Martins tomou, entre nós, estas duas categorias uma boa ferramenta de
trabalho critico. Sabemos que mais do que as oposições entre terra produtiva e nãoprodutiva, ou terras de culturas modernas e terras de culturas tradicionais, o que está
realmente em jogo, na questão fundiária, é a diferença que de fato determina o destino da
vocação da posse ou da propriedade fundiária, de acordo com os seus usos sociais ou
especulativos, no presente ou em um futuro próximo.
Sabemos também que uma das questões mais nucleares em todo o Vale do
Ribeira, está ligada à questão fundiária. Eis um dos últimos territórios de vida e de trabalho
cujas terras ainda, em maioria, não estão definidas quanto aos seus direitos definitivos de
propriedade.
Ora, ao considerarmos mais de perto o que se passa no Vale do Ribeira, tomando
como base as observações pessoais, os depoimentos individuais ou realizados
coletivamente e, finalmente, as leituras de estudos anteriores sobre a região, parece ser
interessante multiplicar por dois a oposição a que fizemos referência acima. Os pescadores
caiçaras do Litoral, assim como os agricultores tradicionais do Interior do Vale, parecem
cada vez mais reconhecer que vivem e trabalham em cenários naturais socializados mais
variados do que sabem que acontece em outras regiões. Principalmente no Litoral, é
necessário sempre pensar que uma porção significativa das terras disponíveis, sobretudo à
beira-mar, acabam em mãos de veranistas, depois de terem passado, não raro, pelos
papéis de grileiros e de empresas imobiliárias. Não foram poucas as pessoas que
venderam - ou perderam - as suas terras e muitas vezes as suas casas a troco de uma
quantidade pequena de dinheiro, aqui e ali desaparecida na cidade como areia entre os
dedos. Entre Juréia, Ilha Comprida, lguape, Cananéia e a Ilha do Cardoso, comunidades
caiçaras inteiras viram-se invadidas (com histórias muito diversas, é bem verdade) por
"outros" chegados de fora. Pessoas a quem o próprio sentido do "valor do lugar" tinha
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significados bastante diferentes daqueles atribuídos secularmente pelas populações
tradicionais. Há em todo o Vale e, de maneira especial, no Litoral, uma categoria de terra
facilmente identificada por todos, a que poderíamos muito bem dar o nome de terra de
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lazer.

A circunstância relativamente recente da criação de reservas biológicas, parques
estaduais e áreas de proteção ambiental estabelece ainda uma outra categoria de
território. Chamêmo-la, genericamente, terra de reserva e saibamos reconhecer que neste
cerco do verde, é essencialmente dela que estamos falando ao traduzir brevemente o
sentido dos depoimentos nossos e de autores antecedentes.
Ao pensar a diferença de destinos e condições de vida atuais e de um passado
recente das pessoas do Vale, de suas comunidades e de seus cenários naturais, estamos
a todo o momento transitando entre: terra de trabalho (em boa medida, mais sob a
condição de "posse" do que de propriedade titulada), terra de negócio (em boa medida,
resultante de expropriação da terra de trabalho), terra de lazer e, por último, terra de
reserva.
Ora, não é difícil constatar que, para os pescadores caiçaras, tanto quanto para os
agricultores "caipiras", a única qualidade social de terra 'prcdutlva é a terra de trabalho.
Vimos já no capítulo 3, como entre a mandioca (tomada como um indicador da policultura
tradicional), a banana (tomada como indicador da monocultura de mercado) e o palmito
(tomado como indicador de produto extrativista hoje dividido entre a proibição e a
possibilidade empresarial de seu cultivo), as versões dos moradores locais das
comunidades do Litoral e do Interior do Vale do Ribeira estabelecem os termos dos
diferentes usos da terra (mandioca e banana) e dos territórios apropriados pelo "meio
ambiente".
Para o homem do campo, assim como para o pescador, o imaginário dos cenários
da vida traça certas linhas demarcatórias que poderiam ser sintetizadas da seguinte
maneira: em um ponto extremo dos lugares de vida e de trabalho onde mulheres e homens
podem estar, está a cidade. Ela representa, sobretudo no caso de cidades de médio e
grande porte (algo entre Registro e Santos), um limite do domínio da sociedade sobre a
natureza. Em um outro está a floresta, a grande mata intocada, ou muito limitadamente
· "manejada". Poderia estar, também, o próprio mar, poluível, degradável, mas invencível
diante do poder humano de controle da natureza. A meio caminho, entre a cidade e a
mata, entre um máximo de natureza sobre a sociedade e um máximo de sociedade sobre a
natureza, situam-se os lugares tradicionais da vida das pessoas de quem estamos falando
agora: o sítio, o bairro rural, a pequena propriedade caiçara, a comunidade encravada em
cenários de entorno direto do mundo natural.
Entre lugares dos outros - a cidade (lugar de "outras pessoas") até onde se vai
quando se precisa ou para onde se vai quando não é mais possível ou proveitoso viver "no
campo", "na roça", "no bairro", e "o mato", até onde se vai para extrair os bens da natureza
não existentes no domínio do ambiente manejado pela cultura patrimonial de caiçaras e
"caipiras" - o domínio controladamente social dos espaços da terra de trabalho representa,
sem lugar a dúvidas, o melhor dos mundos. É impossível viver na floresta (como os índios
de outrora, por isso mesmo que eram, à diferença dos pescadores e agricultores
tradicionais: "índios"). É ameaçador e é humanamente limitado viver na floresta e da
floresta. De outra parte, mesmo sendo este o destino final de um número crescente de
famílias patrimoniais do Litoral e do Interior do Vale, é indesejado "ter que ir viver na
cidade". De modo geral - e as moças e os rapazes da geração atual são a quebra desta
norma de vida - o lugar desejado é o sítio, o bairro, a comunidade rural ou de pescadores.
Quando estabelecem uma comparação entre os modos de vida anteriores, no
Litoral e no Interior do Vale, e as suas mudanças impostas de fora, dos últimos 30 ou
menos anos para cá, as pessoas com quem estivemos conversando querem traduzir todo
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um jogo perverso de perdas acumuladas. Mesmo ao reconhecerem ganhos, como algumas
melhores condições de saúde ou a "escola dos filhos", feitas as contas, há sempre um
reconhecimento de que um sistema tradicional e generoso de vida (mesmo sob as
condições limitadas de uma quase pobreza sustentável) está sendo degradado de ano a
ano. Ele sim, mais do que "o meio ambiente", sofre aos olhos de todos uma degradação
reconhecidacomo já quase irreversível.
Terra e territórios de trabalho foram e seguem aos poucos sendo "perdidos". Isto é,
seguem passando do domínio (da "posse" secular da família produtora, ou de sua
propriedade legítima, em outros casos) das pessoas produtoras e do trabalho produtivo,
para domínios de sujeitos do Jazer (turistas, veranistas, agentes imobiliários) e de atores do
poder. Em uma direção, terras do trabalho camponês foram apropriadas indevidamenteou
foram vendidas a "outros". A mesma coisa aconteceu com posses e com propriedades
caiçaras, não raro envolvendo a venda de casas de residência familiar. Em uma outra
direção, pequenas, médias e grandes porções de terras naturais, antes consideradascomo
"livres" (como uma extensão por direito das terras do sítio ou da comunidade caiçara ou
rural) foram sendo "tomadas" pelo poder de Estado.
Esta apropriação oficial de territórios antes "livresn para o trânsito e a utilização
extrativista das comunidades tradicionais, tem dois rostos. Um primeiro rosto é positivo e
bem aceito. De fato, o entorno natural da Mata Atlântica merece e precisa ser
urgentemente tomado sob proteção. Dissemos em algum momento, páginas atrás, que
muito dificilmente alguma pessoa do Vale do Ribeira é contrária à implantação de parques,
reservas e APAs. Este é o momento de reafirmar esta observação. No entanto, o que se
considera, inclusive quando os camponeses negros das comunidades remanescentesdos
quilombos defendem a sua tradicional "cultura de manejo", é que a passagem de territórios
naturais "livres" para reservas, parques e APAs protegidos política, jurídica e policialmente,
foi realizada sem que se levasse em conta a presença, as necessidades ancestrais, a
qualidade do manejo da natureza (ponto de uma discussão sempre "quente") e as opiniões
dos produtores patrimoniais.
Lúcia da Costa Ferreira lembra, em seu notável A Floresta Intransitiva, que nos
últimos anos tem havido um reconhecimento dos órgãos públicos no sentido de que a
apropriação legítima de territórios patrimoniais livres (desde o ponto de vista de seus
ancestrais usuários produtores patrimoniais de bens e serviços através de intervenção
direta do trabalho do pescador e/ou do camponês sobre o mundo natural) como territórios
públicos de proteção ambiental (desde o ponto de vista das autoridades e dos atores civis
ambientalistas),tem constituído e consolidado situações de controle e expropriação que
necessitam ser revistas, em favor de populações tradicionais que passaram a viver dentro
ou no entorno de reservas e parques naturais. Vale a pena transcrever, com algumas
observações nossas (em itálico), as conclusões de um workshop promovido em 1993 pelo
Instituto Florestal, a respeito de Populações e Parques. Elas constam da Carta de São
Paulo, publicadaem 1994.
•

•
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prioridade à implantação definitiva das UCs existentes e a criação de outras
consideradas fundamentais do ponto de vista da proteção e recuperação do patrimônio
biológico e cultural do país;
assegurar a participação da sociedade no processo de implantação do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (Snuc), com ênfase na definição de conceitos, limites e
categorias de manejo. Esta "participação" é o que acaba sendo questionado,

quando se trata de definições de rumos do processo de implantação e de
consolidação de "áreas ambientais" em nível propriamente local. Os
representantes das comunidades tradicionais em geral não se consideram
efetivamente participantes, mesmo quando se reconheçam representados. De
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outra parte, há um consenso de que, na maior parte das negociações, as
propostas "vindas de fora" chegam fechadas, os termos do diálogo não são
transparentes e as decisões tomadas acabam por ignorar a contribuição das
pessoas das comunidades patrimoniais:
•

promover a revisão das categorias de zoneamento das UCs, de modo a compatibilizálas como seus atributos biológicos e culturais. "Cuitureis" considerado aqui como as

dimensões mais costumeiramente adjetivas das culturas tradicionais, ou como o
substrato de um modo de vida que se perde total ou parcialmente, quando as
condições sociais de sua reprodução são comprometidas?
•

promover a curto prazo a retirada de indivíduos ou empresas que desenvolvem
atividades econômicas efetivamente incompatíveis com os objetivos de conservação. É

indispensável uma avaliação culturalmente diferenciada da idéia de uatividades
econômicas". A queixa (nem sempre justificada, é preciso dizer) dos
representantes das comunidades patrimoniais é que eles são fortemente
reprimidos (prisões, multas) por prosseguirem utilizando como antes as
reservas naturais agora protegidas (como no caso da extração de palmito ou na
abertura de "roças de meneio"), enquanto as grandes empresas promovem o
exercício de atividades altamente degradantes, sem serem punidas, ou sem
receberem uma punição à altura do dano produzido.
•

•
•
•

integrar as UCs às vocações econômicas regionais, como um elemento de
desenvolvimento social local. O que sugere, no caso concreto do Vale do Ribeira, o
estudo da possibilidade de criação de reservas extrativistas.
implantar a co-gestão das UCs entre órgãos governamentais e populações tradicionais
residentes em seus domínios;
implantar e regulamentar o uso de zonas tampão nas áreas de entorno;
criar mecanismos de integração administrativa entre órgãos, Universidades e Institutos
de pesquisa com ênfase em estudos de sustentabilidade, manejo de fauna e flora e
demografia, de modo a garantir a manutenção e o desenvolvimento das comunidades
tradicionais residentes. Uma proposta importante e justa, para a qual deve ser

--

---

---

prevista a participação tão integrada quanto possível das agremiações de fato
representantes das próprias comunidades locais. Por que é também um tipo de
"saber patrimonial" que precisa ser ouvido. Não se trata da elaboração
científica de propostas e alternativas para as comunidades tradicionais, mas da
incorporação de suas propostas e alternativas patrimoniais aos destinos de
sustentabilidade delas próprias;
•

•

criar e dotar de recursos financeiros e humanos programas de populações em áreas
naturais protegidas, no âmbito dos órgãos governamentais responsáveis pelas UCs para
estabelecer políticas de compatibilizaçao entre conservação e desenvolvimento social
de populações tradicionais;
desenvolver a base conceituai para caracterizar "populações tradicionais", de acordo
com sua vinculação histórica com a área, modo de vida, laços de parentesco e outras
relações sociais, além do uso de recursos. Esta proposta é da maior importância.

Devem ser levadas em conta as condições propriamente culturais da própria
reconstrução histórica da presença e da vida de tais comunidades em novas
áreas de conservação. Uma das lembranças quase sempre justas de seus
representantes, é a de que via de regra eles saem perdendo em diferentes tipos
de confrontos, porque não possuem a documentação devida (segundo os
padrões jurídicos oficiais) de seus direitos e de sua história na área. Muitas
vezes, grileiros são mais ouvidos do que quilombo/as e camponeses.
(Ferreira, 1996: 151 e 152)
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Como um oportuno instrumento de conclusão deste capítulo, queremos trazer aqui
as observações de um outro documento. Mais recente e muito mais próximo da realidade
do Vale do Ribeira, ele representa uma ampla avaliação participativa a respeito das
alternativas de sustentabilidade no Vale do Ribeira e no Litoral Sul de São Paulo. Trata-se
de: Em Busca da Sustentabilidade para o Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP. Este é o
volume segundo de um trabalho em dois volumes, ainda não publicados em larga escala,
de tal modo que as suas conclusões poderiam ser eventualmente revistas pela equipe
responsável. Ele foi limitadamente editado sob a responsabilidade dos seguintes órgãos e
instituições: Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Coordenadoria de Planejamento
Ambiental, Universidade Es_tadual de Campinas, Núcleo de Estudos e Pesquisas
Ambientais (Unicamp). O volume li, cujas conclusões estamos considerando aqui, sucede
um primeiro volume, cuja leitura recomendamos também com ênfase: Diagnóstico
Ambiental Participativo do Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP (fase 1: macrozoneamento
do Complexo Estuarino-Lagunar
de lguape/Cananéia). Ao transcrever aqui algumas
observações conclusivas da ampla e representativa equipe de trabalho, queremos chamar
a atenção para o fato evidente de que várias sugestões foram abordadas por nossos
interlocutores no Vale do Ribeira.
Há, de fato, alguns requisitos para o planejamento conjunto dos usos dos recursos
naturais, sem os quais quaisquer programas oficiais de sistematização das ações para a
sustentabilidade carecerão de legitimidade e respeitabilidade. São eles:
a)
Diagnóstico dos recursos naturais, seus usos e possíveis conflitos de
usos
Sistematização das informações existentes;
Identificação e preenchimento de lacunas no conhecimento existente;
Disponibilização ampla e eficaz das informações.
b)

Criação de foros de debate e canais de participação popular
Consolidar espaços institucionais para o debate social da gestão de recursos;
Garantir canais de representação/participação junto aos órgãos gestores;
Garantir os instrumentos de controle social da gestão;

e)

Normatização dos usos de recursos
Elaborar uma legislação subsidiada pelo debate público, que atenda às
aspirações regionais e de longo prazo, mas que esteja adequada aos contextos
e demandas locais;
Garantir o acesso da sociedade à informação sobre as leis existentes e sua
regulamentação;
Divulgar amplamente informações sobre as atribuições de cada órgão envolvido
na gestão dos recursos naturais;
Garantir canais de participação popular efetiva no controle social de ações que
coloquem em risco a sustentabilidade regional;
Garantir a participação da sociedade na elaboração das normas de utilização dos
recursos.

Concluída a listagem das sugestões apresentadas no documento, queremos
finalizar também o presente capítulo com a transcrição do capítulo que dá prosseguimento
a elas, no documento. Fazemos isto por acreditar que ele diz, de maneira exemplar e muito
clara, o cerne das questões que estiveram sendo tratadas até aqui.
,,-.

,..-...

146

Na realidade, o que está em jogo para qualquer um dos usos discutidos é o fato
de que o processo de normatização, por tradição brasileira, está completamente
desvinculado da construção social dos direitos, ficando restrito à esfera legal, cuia
atribuição é exclusiva do Sistema Jurídico do país, em suas diversas instâncias.
Se teoricamente o processo de normatização das relações sociais deve partir de
um acordo entre os diversos segmentos sociais concernidos pela Lei, . aqui o
processo é inverso, sendo esta estabelecida de cima para baixo, cabendo ao
tecido social apenas e tão somente cumpri-la por determinação . oficial, sem
qualquer acordo prévio.
(Em busca da sustentabilidade para o Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP,
volume 2: 18 e 19)
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OS FUTUROS DO VALE
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Eu vim para este Vale no ano de 1972, mandado por Laudo Natel, porque
aqui tinha um movimento guerrilheiro chamado Lamarca, um guerrilheiro
chamado Lamarca.Por isso que teve o programa da seringueira no Vale do
Ribeira. Por isso que teve o programa do cacau no Vale do Ribeira. Por isso
que teve o programa do búfalo no Vale do Ribeira. Vocês nem estão
sabendo porque existe isto! Porque existia uma vontade do governo para
que aqui não se transformasseem área de guerrilha.
(Fausto/ Registro)
Quando pensamos em termos institucionais, constatamos que muitos "futuros" já
foram e continuam sendo planejados para o Vale do Ribeira. Sobretudo em fins da década
de 1960 e durante a década de 1970: aumento da produtividade agrícola; o
estabelecimento de empresas agropecuárias, principalmente criação de búfalos; indústrias
de exploração de banana e outras frutas; mineração; implementação da pesca; cultivo de
cacau e seringueira ... A intenção era, e segue sendo, a de ativar o progresso e introduzir o
desenvolvimento numa região que, mesmo estando próxima de um centro industrial
desenvolvido como a cidade de São Paulo, era tida como uma das mais atrasadas do país.
Como claramente nos mostra Maria Cecília Martinez, considerava-se que um dos motivos
desse atraso era a própria cultura caipira da região, cujos modos de produção e
comercialização não se enquadravam nos moldes capitalistas. Portanto, a idéia era a de
constituir um futuro econômico e social no qual, tanto o latifúndio improdutivo quanto o
minifúndio que não enquadravam-se no esquema de produção capitalista, estariam
substituídos por uma classe média rural de tipo empresarial. A mesma autora também nos
mostra que incentivos e financiamentos recebidos pela iniciativa privada foram usados fora
da região ou, então, empregados num processo de especulação imobiliária que acirrou
ainda mais os já existentes conflitos fundiários no Vale (Martinez, 1995).
Geraldo Müller evidencia que a política governamental para o Vale, na
década de 70, sob os auspícios da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento,
era a de implementar, com o emprego das finanças públicas, os setores de transportes,
energia e comunicações, objetivando criar uma infra-estrutura destinada a beneficiar
setores privados. Ele ainda lembra que as camadas mais amplas da sociedade jamais
foram consultadas: "O investimento público será sempre dirigido para a criação das
condições de atração ao setor privado, que, afinal, será o principal instrumento de
desenvolvimento econômico da região" (Laudo Natel apud Müller,1980:141); "pois se trata
de uma prática autoritária, efetuada de cima para baixo, embebida por enorme desprezo
por toda e qualquer ação que desejasse mobilizar camadas mais amplas e socialmente
situadas nos estratos mais pobres. ( ... ) O reacionarismo identifica-se, aqui, com
produtivismo, panacéia que promete para o amanhã a cura das chagas que se acumularam
durante os anos de desenvolvimento" (Müller, 1980: 140).
Hoje, enquanto alguns dos agentes locais por nós entrevistados concordam
que a vocação econômica do Vale está diretamente relacionada à agricultura, outros
acham que é o turismo. Outros, ainda, acham que o Vale possui uma vocação altamente

diversificada. Contudo, todos concordam que essa vocação tem que ser desenvolvida com
a participação da população local.
Procuramos ordenar as falas de nossos interlocutores segundo os temas: a)
agricultura/manejo do meio ambiente; b) turismo; c) diversificação da economia. Porém, em
alguns casos, encontramos dois ou mais desses temas reunidos numa mesma fala.
Vejamos algumas delas:

.-..

a) agricultura/manejo do meio ambiente
A vocação própria do Vale do Ribeira é a agricultura. Mas se pensa em quê? Em
projeto de barragem porque vai investir de início 800 milhões para uma firma se
beneficiar e o resto se lascar. É a política do Brasil. Não é a política do Vale do
Ribeira, é a política do Brasil.
( ... )
Acho que são os conceitos, acho que vocês podem trabalhar melhor do que eu. O
que é desenvolvimento? O que é progresso? É acabar com a população? Jogar a
população na periferia da cidade sem trabalho, sem condições de vida.
No subemprego, às vezes, nem no subemprego, indigente mesmo, né. Um pouco
é esta realidade.
(Sueli I Eldorado)
Não sei se você acompanhou num dos jornais da Globo, mostrando um pouco o
Vale do Ribeira. Existe um problema básico, a agricultura é quase monocultura.
Em Registro vê um pouco de chá, um pouco de gado.
O chá está falido. Aquilo acabou; é competição internacional, o mundo inteiro
produz.
( ... )
Aqui já exportou banana para o Mercosul, aqui na frente tinha carretas
internacionais do Uruguai, da Argentina, de vários lugares. A Colômbia bateu a
gente aqui, porque tem investimento em tecnologia. O governo colombiano
empresta dinheiro para o produtor a custo zero.
( ... )
Na Colômbia, eles pegam a banana no morro e descem por teleférico o cacho de
banana, custo operacional de fazer o negócio, perdeu competitividade, você não
vê mais nenhum caminhão encostando aqui. A Colômbia ganha da gente. É a
maior região produtora do país (sic), Banana é alimento essencial.
( ... )
Que dinheiro está sendo investido aqui?
( ...)
P- Para você, como agrônomo, qual é a saída? É claro que a situação é crítica, é
difícil, mas se houvesse uma saída, retrabalhar a banana, introduzir um outro tipo
de lavoura?
R- Diversificar e construir o maior número de barragens possível. O único norte
nosso é construir barragem. Não tem outra alternativa. Barragem que tenha
contenção de água, não só para geração de energia.
( ... )
P- O senhor estava falando o que poderiam ser soluções. Uma seria a
diversificação. Eu também acho que é uma saída. Nenhum lugar sobrevive só
com monocultura.
R- Só que é uma tendência mundial a monocultura; hoje só é viável a
monocultura em grande escala, com tecnologia. Na verdade essa influência
mundial está afetando toda a cultura do Vale.

·-

(... )

... inclusive essas comunidades todas usavam o sistema de capuava que chama,
você morava numa vila, roçava, derrubava, queimava, plantava e extraía com o

149

-

,-,
r',

.r»

,--

rr-.

.-,,.....

,r

extrativismo, deixava descansando e isso deu um equilíbrio. E isso é o que
mantém o verde da região.
P- O senhor. como agrônomo, reconhece que esse sistema era bom?
R- Reconheço, porque mantém o equilíbrio.
( ...)
P- A gente fica pensando qual a saída disso aí?
R- A saída é uma participação maior da população, ela elaborar a lei ambiental.
Eu sei a psicologia do palmiteiro, e vocês que estão na cidade não têm idéia.
Como o nosso nível cultural é baixo, temos um nível de participação muito baixo.
Quando tem uma reunião ambiental no Vale do Ribeira, não aparece 10% da
população. É quase tudo de fora. Eles acabam fazendo as leis de acordo com o
horizonte deles.
(Antônio Carlos I Eldorado)
P- Eu perguntei no Sindicato Rural porque se produz banana, se o preço está tão
baixo assim. Eles disseram que é gente que está desesperada pagando dívida da
outra enchente.
R- Na verdade aconteceu assim. Em 95 ela Unha sido a maior enchente da
história, a última parecida com essa foi em 1937. De lá para cá não aconteceu
nenhum fenômeno parecido. 95 foi assustador para todo mundo e os
bananicultores tiveram uma perda imensa. Quando eles começaram a se
organizar, a se preparar para colher o fruto do que eles perderam em 95, veio
essa de 97 que foi três vezes maior que a de 95. Foi para arrasar mesmo. Vai ser
bem difícil. O futuro agrícola do município está 'dificil, porque a nossa economia
básica é banana.
(Celso I Eldorado)
Tem que se considerar o fato do veneno que é cumulativo, proibido no mundo
inteiro. Veio um cara de Santa Catarina dar uma palestra sobre controle biológico
aqui. Eles desenvolveram um fungo que combate o besouro que dá a larva na
banana. Fez uma palestra brilhante. Eles foram sinceros e disseram: "gente, não
estamos aqui para vender a idéia para vocês, isso está funcionando nos nossos
bananais em Santa Catarina. A gente está querendo fazer uma experiência aqui
no Vale: saber se o fungo se adapta às condições de vocês e se adapta com a
mesma eficiência. Há algum voluntário para fazer o teste?" Primeira pergunta que
surgiu: "Quanto vou gastar para usar o fungo e em quanto tempo ele me resolve o
problema da broca da banana?" "O custo é um pouco mais alto do que se você
continuar usando o Furadan e o tempo é muito mais ~ongo". Pronto, matou a
palestra do pessoal; ninguém se interessou. "Eu não vou pagar a mais para
resolver o problema da praga do meu bananal, se posso pagar menos com o
Furadan; e não vou esperar 6 meses, se na semana seguinte com o Furadan já
acabou toda a praga." Você pode falar para ele que o Furadan é cancerígeno, que
todos os empregados dele já devem estar contaminados. Ele, quando come a
fruta, está se contaminando, porque o veneno é sistêmíco, ele entra na circulação
da planta, vai para fruta, acumula, você come aquilo todo dia.
(Lélis / Eldorado)
P- Esse negócio de manejo só dá certo com palmito?
R- Não, pode fazer manejo com ervas medicinais, ornamentais, com palmito, com
a capoeira, pode fazer com tudo, até com bicho.
(Diversas pessoas - !vaporunduva I Eldorado)

,,_...._,

P- Se voltasse isso hoje, o direito de estar fazendo roça como antigamente, será
que o pessoal iria voltar a fazer esse serviço?
R- Podia até voltar, mas fica ruim de começar. Fica só trabalhando na roça se
começar a fazer uma roça grande para plantar. E como faz para comer, como
faz? A pessoa larga do serviço que está fazendo para trabalhar na roça, deixa de
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ganhar até' a roça dar. Como a pessoa faz para se sustentar enquanto a roça não
rende?
P- Mas se voltasse esse sistema, passando esse começo, você acha que ia dar
certo?
R- É difícil dar certo agora, porque tem concorrência de mercadoria. Antigamente
era mais fácil. Só a gente que vendia. Agora vem mercadoria de todo o canto. O
melhor serviço que tem aqui é o palmito.
(Telmo / lguape}
Com essa organização que nós temos, conseguimos conversar com o secretário
do Meio Ambiente, explicar para ele a nossa situação. Estávamos tendo
dificuldades com a polícia florestal. Nós queríamos aplicar o nosso tipo de
trabalho e não estava tendo condições. Até que, há uns dois anos atrás,
estivemos lutando para conseguir uma guia para trabalharmos dentro da lei, por
que a gente não quer trabalhar fora da lei. Mas a gente tinha uma certa
dificuldade porque a gente não sabia por onde. Aí, a gente teve uma reunião em
Registro, onde o pessoal da nossa comunidade pôde conversar com o secretário
Fábio Feldmann e explicar para ele a nossa situação. E ele disse: "temos em
Registro o Roberto do DEPRN e ele está para cuidar dessas questões. Conversa
com ele vê o que ele pode fazer por vocês". Fomos até ele e conversamos,
explicamos a nossa situação. Daí ele falou que tinha jeito sim de nós termos a
guia para trabalhar, roçar, desmatar e tirar um pequeno pedaço para nós
continuarmos a nossa cultura de subsistência, que até então estava proibida pela
legislação. E gráças a Deus, depois de quase dois anos de luta, nós conseguimos.
Saiu a guia para nós, nos registramos e ela está valendo. Nós fizemos este ano
um levantamento. Nós íamos precisar de 60 hectares de capoeira que
costumávamos roçar e que nós trabalhamos nele antes, e pela lei estava proibido
de ativar essa mesma capoeira. E com essa guia nós conseguimos então voltar a
cultivar essa capoeira. E a gente tem certeza que através daí a nossa produção
deve aumentar a nossa alimentação. Porque a gente sentiu aí nos últimos dez
anos que muitas pessoas da comunidade estavam indo ao supermercado comprar
mercadoria que eles poderiam ter aqui mesmo por causa da lei que estava
atrapalhando. Se a lei fosse bem discutida conosco, eles poderiam aplicar a lei
em cima de nós. Nós até ajudaríamos eles na lei porque nós também somos
contra a degradação do meio ambiente. E aí não precisaria o quilombo estar
passando por essas dificuldades. E a gente tem certeza que a partir do meio do
ano [de 1998] em diante a gente vai ter mercadoria para comer; para encontrar o
outro ano sem estar precisando de comprar. O Roberto veio para fazer a guia,
vistoriou a área e até ficou surpreso. Porque ele percebeu que o sistema estava
dentro da lei. Nós não estávamos fazendo coisas fora da lei. Tinha as questões
que nós estávamos cientes. Não se pode roçar perto de água. Nós sabemos que
precisamos da água. Topo de serra, não se podia roçar topo de serra [pela lei].
Mas também o topo de serra da nossa área aqui é só mata virgem. Desde
quatrocentos anos atrás, no tempo dos nossos antepassados, não se roçava topo
de serra. Uma outra questão também é a cabeceira d'água. A água é uma coisa
que nós, já acabei de falar e tomo a falar, nós precisamos da água. Então, por
que que nós vamos desmatar a cabeceira da água sabendo que ela vai secar?
Então não foi difícil fazer a guia. Eu acho que se a gente seguir as normas da lei,
não é difícil. Daí ele exigiu o documento da nossa associação e o mapa da nossa
área. Com esse documento, ele pôde ceder para nós a guia.
(Oitão - lvaporunduva / Eldorado)
P- Queria ouvir sua opinião sobre o turismo como uma saída. É um ponto que
interessa porque vai bater na questão da natureza, do parque, que passa a ser
uma coisa boa.
R- Na verdade, o que a gente gostaria mesmo, pelo conhecimento que a gente
tem do município, não só pelo trabalho de escola, mas através desse serviço
social que a gente acaba fazendo uma volta no município todo, a gente gostaria
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mesmo é que houvesse, de saída, como é um município bastante carente, um
investimento para essa agricultura de subsistência para que cada um pudesse
investir na sua terra e conseguir se manter. Até agora a gente não conseguiu
nenhum projeto a nível governamental que investisse nessa questão da
agricultura. Enquanto isso não vai acontecendo, o turismo é o que está mais
próximo da gente mesmo, até porque Eldoradotem muita riqueza natural.
(Piché I Eldorado)
P- Você falou que a comunidadequer aumentar a produçãopara poder colocar no
mercado.O que é preciso para isso?
R- Como eu já falei, o sistema financeiro é uma das principais coisas. Embora a
gente faça mutirão, não é fácil. E para comprar equipamentos, máquinas,
transporte? É lógico que com o tempo isso vai desenvolvendo e a gente vai
tirando o subsídio daí, da produção. Então isso vai facilitar, ainda mais no
começo.
(Laurinda I Praia Grande)
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vejamos, agora, uma síntese dessas visões e alguns comentários .
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1- O Vale possui vocação agrícola. Contudo, os trabalhadores do campo têm sido,
por vários motivos, empurrados para as periferias dos centros urbanos, onde passam a
viver uma situação de desemprego e miséria;
2- É preciso que haja incentivos governamentais não apenas para os grandes
produtores, mas também para os pequenos agricultores e para as chamadas comunidades
tradicionais que praticam a agricultura diversificada. Pois esta seria a única forma de
mantê-los nas terras em que trabalham, evitando assim o êxodo rural e o conseqüente
crescimento da pobreza nas periferias urbanas da região;
3- Nas áreas atingidas por enchentes, os estragos causados nos bananais apontam
um futuro agrícola muito difícil, considerando que os bananais devem ser replantados e
que após o replantio os mesmos demoram cerca de dez anos para regenerar-se
completamente. Além disso, nada garante que uma nova enchente não vá destruir tudo
novamente;
4- A diversificação de culturas é uma boa saída para o futuro econômico, pois é
preciso que sejam criadas alternativas para a monocultura da banana;
5- O baixo nível tecnológico empregado na produção toma os produtos muito pouco
competitivos para o mercado, sobretudo o Mercosul;
6- As técnicas de cultivo empregadas pelas populações caipira e caiçara
constituiarn-se em fator de preservação ambiental, se considerarmos que o trabalho pelo
sistema de coivara exige um pousio da terra por um período de seis a oito anos, tempo
suficiente para a formação de mata secundárias e a recuperação da fertilidade do solo.
Porém, um retomo exclusivo a essas técnicas não se coadunaria aos níveis competitivos
do mercado;
7- É possível um manejo do meio ambiente não apenas com diversas espécies da
flora, como o palmito e ervas medicinais, mas também com espécies animais;
8- O cultivo de banana tem utilizado doses massivas de agrotóxicos, que são
altamente prejudiciais para seres os humanos e para o meio ambiente, contaminando não
só a fruta, mas também o solo e os mananciais;
9- Estudos feitos em Santa Catarina mostram que existe alternativa para os
agrotóxicos utilizados no combate às pragas dos bananais que poderia, inclusive, produzir
uma fruta de melhor qualidade e, portanto, mais competitiva para o mercado. Mas é uma
alternativa pouco atraente para os bananicultores da região porque demora mais para
apresentar resultados e tem um custo mais alto .
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O cenário agrícola do Vale apresenta diversos quadros: cultura quase exclusiva de
banana que invade áreas que deveriam estar cobertas por matas ciliares; uso
indiscriminado de agrotóxicos; baixo nível tecnológico; destruição quase que total dos
bananais em áreas atingidas pelas enchentes; pequenos produtores que praticam
agricultura diversificada segundo os moldes tradicionais com o emprego da coivara;
legislação ambiental que expulsa moradores de áreas rurais ou os coloca na ilegalidade.
· Quaisquer perspectivas de um futuro agrícola para a região devem comportar uma
profunda reflexão acerca destas questões.
Além das propostas de incentivos e diversificação da produção, duas constatações
chamam nossa atenção. A primeira é que o caiçara ribeirinho que vive numa área distante
da zona urbana de lguape (onde só se pode chegar de barco), que já viveu da agricultura
praticada nos moldes tradicionais e, até algum tempo atrás, da extração do palmito, está
tão atento quanto algumas lideranças de Remanescentes de Quilombos, quanto o
agrônomo de Eldorado ou o prefeito de Ilha Comprida, para as condições que o mercado
impõe à agricultura nos dias de hoje. A segunda é que, ao reivindicar desenvolvimento
tecnológico para o setor, ao mesmo tempo em que atribui às populações locais do Vale o
mérito de ter desenvolvido técnicas de cultivo que preservaram o meio ambiente, o
agrônomo implicitamente nos sugere a necessidade de se pensar soluções que incorporem
o saber das populações locais aos conhecimentos técnicos e científicos.
Em resposta, convém fazermos uma observação a respeito das denominadas
sociedades (ou comunidades) tradicionais. Estudiosos do campesinato vêm demonstrando
que os esforços do capitalismo para expropriar populações camponesas no mundo todo,
tomando o valor de uso de suas terras em bem de troca e transformando-as em
empregadas de grandes empreendedores do capital, têm propiciado, contudo, a
formulação de estratégias de resistência por parte dessas populações. No caso do Vale,
como já dissemos, é certo que vem ocorrendo um processo de expropriação iniciado nos
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anos de 1940. Entretanto, muitas dessas comunidades puderam resistir e têm conseguido
efetuar sua reproduçãofísica e cultural.
Após o início da implantação das políticas de proteção ambiental, na década de
1960, embora inúmeras famílias tenham sido obrigadas a abandonar seus sítios, algumas
poucas comunidadeselaboraram a estratégia de cultivar roças clandestinas para resistir às
restrições impostas pela legislação ambiental, seja no Litoral ou no Interior do Vale.
Vejamos esta conversa nossa com um morador da região:
Quando nós estávamos no sítio, a gente plantava, nós fizemos uma roça
comunitária e a nossa parte a gente deu para os outros, porque deu mandioca
demais, nós plantamos 14 feixes de rama. Foi mandioca demais. A gente dava
para o pessoal da cidade.
P- Quando foi que vocês fizeram?
R- Agora, os filhos eram pequenos, nós fazíamos escondido, era clandestino. As
vezes via quando os guardas ... Eles [os moradores] vinham, a turma se juntava e
roçava, porque era horta comunitária. Depois ajudava plantar. As vezes ficava até
quase de noite ...
P- Fora da área que passaria os fiscais?
R- Ah, sim, é. Eles [os guardas] não iriam até lá. Eles [os moradores) não
deixavam nem caminho. Uma vez eles fizeram arrozal e deu tanto arroz, levamos
quase 1 ano socando arroz, tanto que deu. A [ ] tinha casa lá, eles encheram a
sala deles de tanto arroz que deu, essa minha filha [ ] que agora é casada, era
pequena, foi em 86, ela socava todo dia no pilão.
P- E se o guarda chegasse e pegasse vocês socando o arroz, por exemplo, etes
chegariam a desconfiar? Vocês tinham que fazer tudo escondido?
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R- Sim, claro. Melancia também dava muito, a gente mandava o pessoal vir
buscar, lá é um lugar de fartura, você plantando dá mesmo, lá para dentro ( ... ),
aqueles matinhos você derruba e lá dá tanta mandioca, aquilo dá muito, muito.
Depois nós paramos porque eu comecei a trabalhar no [ ]. Depois era época de ir
sempre um guarda ou outro para lá. Começaram a pressionar mais, dizendo que
não podia, começaram a dar mais em cima, isso foi por volta de 1988. E a gente
foi saindo. Sempre teve fiscalização, mas nessa época foi mais, tinha um guarda
lá, o [ ], esse homem era ruim, se a gente queimasse um lixo no quintal ele
estava lá. Ele já morreu.
(morador local)

A estratégia de fazer roças clandestinas permitiu que as pessoas permanecessem
em suas terras, sem a necessidade de irem para as periferias das cidades ou para as
fazendas vizinhas buscar o sustento das famílias. Lembramos aqui que a base da lógica
que pauta a vida das famílias camponesas é a produção de alimentos, principalmente para
o consumo próprio. Estivemos em uma dessas comunidades, onde fomos generosamente
agraciados com uma farta refeição. E os moradores orgulhavam-sede que toda a comida
oferecida, arroz, feijão, couve, farinha de mandioca e carne bovina, era fruto de seu próprio
trabalho. Como vimos na fala de um morador de lvaporunduva, o Estado começa a
reconhecer a legitimidade das formas tradicionais, ou patrimoniais, de manejo agrícola,
razão pela qual concessões começam a ser feitas no sentido de permitir que essas
populações voltem a cultivar suas terras. Mas, neste caso, estamos lidando com
comunidades que, por determinados motivos (principalmente a dificuldade de acesso, por
parte dos guardas florestais, aos locais de roça clandestina), tiveram meios de não se
sujeitar ao ir e vir das políticas que pautam a legislação e as ações governamentais,
construindo elas mesmas um tempo presente no qual se pode vislumbrar perspectivas de
continuidade no futuro.

(bJ turismo
Neste tópico utilizamos, além das falas de nossos intertocutores, que já foram
apresentados no início deste trabalho, falas de pessoas que estiveram participando de
reunião para elaboração do Plano de Gestão Ambiental do Parque Estadual da Ilha do
Cardoso, realizada em abril de 1997, e trechos da reportagem Lagamar- Turismo Muda a
Vida de Pescadores, publicada no Jornal da Tarde de 3 de agosto de 1997.
Começamos pelas falas que reivindicam a participação da população local na
implantação de projetos turísticos e a conversão dos seus lucros em benefícios sociais.
Temos também falas que, em contrapartida, dão maior ênfase ao turista e ao atendimento
que deve ser dado a ele. Observemos que muitos apontam o turismo como sendo uma
saída econômica para a região.

,.-.

Esse ecoturismo só vai ser salvo se for socializado.
(... )

Uma coisa que eu acho de fundamental importância é a manutenção da cultura
caiçara, por duas razões. Primeiro, porque ela provou que sabe viver em perfeita
harmonia com a natureza, e a prova disso é a preservação do Vale,
especialmente da Ilha do Cardoso. A segunda porque é um produto para o turismo
educativo.
( ... )
A gente quer delimitar o número máximo de quatro quartos, é o que foi decidido
em assembléia, por casa de caiçara. Claro que tem casa que tem muito mais,
mas a gente gostaria que isso fosse socializado.
( ... )
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o Estado tem a

obrigação moral de ajudar a população tradicional que ele deixou
desprovida de várias coisas na sua cultura. Na questão da infra-estrutura, tem
problema com água e esgoto. A gente sabe que o sistema de esgoto é precário na
Ilha Comprida e na Ilha do Cardoso também. O problema da água, a gente está
tentando resolver, mas falta em outros bairros que também são visitados [por
turistas].
( ... )
Outro problema muito sério é a coleta do lixo, porque está sendo feita de forma
irregular, e isso não é muito bom para quem quer implantar o turismo. Eu acho
que o Estado tem a obrigação de ajudar na coleta seletiva e retirada do lixo da
ilha [do Cardoso]. Nós achamos inclusive que os turistas visitantes deveriam levar
o lixo embora.
( ... )
Outra coisa super necessária é comunicação telefônica. Porque senão a coisa fica
centralizada. Só tem uma pousada que tem rádio e há uma certa dificuldade de
comunicação com as pousadas que não têm rádio. Temos que encontrar uma
saída junto com a população e o Estado.
( ...)
Não há transporte coletivo para turistas. A lancha da Dersa para a Ilha do Cardoso
só tem três vezes por semana e é bem mais cara do que poderia ser. Não dá para
implantar o ecoturismo com esse sistema de transporte deficitário. Isso propicia
uma manipulação do transporte, porque o dono de pousada que tem barco só leva
turista para a pousada dele.
(Ezequiel - Ilha do Cardoso I Cananéia)

É preciso a participação das comunidades e da sociedade para o
desenvolvimento da atividade. O turismo tem impacto positivo e impacto
negativo. E isso vai tender mais para um lado ou para outro dependendo da
participação da comunidade.
( ... )
A gente quer uma atividade econômica que tenha a perspectiva de gerar
empregos, mas com a preservação dos valores e a preservação da natureza.
Principalmente a preservação do homem, gerando emprego para ele se manter
na região. Seria bom que a gente mantivesse a população local aqui, mas com
níveis socioeconômicos melhores. E não como tem acontecido. Alguns
indicadores mostram que tem se agravado a situação da região.
(Pacu I Registro)
·
Ecoturismo sem comunidade tradicional que produz artesanato, que tenha cultura
local, sem aquele ecossistema que ele [o turista] vai visitar, não é um ecoturismo
completo.
(Nilton / lporanga.)
Vejo o ecoturismo como um negócio. Não só como ideologia. Depois que
conseguir fazer um bom negócio, você vai ter tempo para cuidar do lixo, cuidar do
esgoto, cuidar do serviço e proteger a Mata Atlântica em volta do seu hotel.
( ...)
Vou dar uma regra de mercado que fala: o cliente em primeiro lugar, o cliente
sempre tem razão. Para nós, o turista está em primeiro lugar.
(João Alievi I Registro)
Por enquanto, a hotelaria regional não está preparada para o turismo. ( ... ) Muitos
quartos são coletivos com banheiro no corredor.

-

(... )

Exigimos, para trazer nossos clientes, que as pousadas sirvam café da manhã
completo, com suco, pão, café, leite e sempre alguma fruta, coisa que eles não
faziam antes.
(João Alievi. ln: Jornal da Tarde, 03/08/97)
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Não adianta fazer só dinheiro. Fazer só dinheiro sem beneficiar as populações
locais, vai adiantar muito pouco. Vai haver uma resistência muito grande. A
população tem que ver os benefícios do turismo.
( ... )

O problema não é, na verdade, o ecoturismo. O problema é como é que nós
vamos equacionaro problema do turismo. Um turismo que não seja devastador,
mas uma fonte de renda. Ou seja, como é que as populações locais vão se
posicionarpara beneficiar-sedo turismo sem abandonaro seu modo de vida.?
(Diegues I Registro)
P- De que forma a populaçãose integra num projeto de turismo?
R- Nesse caso, não seria toda a parte da população. Por exemplo, a parte lá de
cima, são dois contrastes.Lá a gente tem os bairros mais pobresde Eldorado, de
uma miséria extrema. Lá também existe uma grande concentração de pontos
turísticos. Eles estão localizadosno centro das cavernas. A maioria das cavernas
estão todas lá. Estão localizados numa parte que é quase o centro das riquezas
minerais do município. Existe todo esse contraste. Para eles, o turismo poderia
até trazer uma melhoria na sua condição de vida, até porque eles são hábeis
artesãos. Uns trabalham com a cerâmica, outros com a cestaria. Eles têm todo
um dom artístico. Poderia até estar melhorando a condição de vida deles com o
próprio artesanato,que é nato deles. Mas uma outra parte do município que não
tem tanta riqueza natural, mas tem a pobreza, ficaria difícil.
(Piché I Eldorado)
P- Diante de tudo isso, o que a gente chamaria uma vocação da região do Vale?
Qual seria o futuro para um projeto de desenvolvimento? É mais agricultura, é
pecuária,é turismo, é tudo junto?
R No momento é turismo. Eldorado já passou por vários tipos. Começou com o
próprio ouro que foi o atrativo que trouxe os colonos para cá. Depois que não deu
certo o ouro, começou a agricultura do arroz, do milho e ultimamente, a banana
que ganhou um campo muito grande, mas que agora já está perdendo muito
mercado.
( ... )

R- O turísrno é viável. Vai ser cansativo, vai ter muitas idas e voltas porque de
fato nós temos aqui o interesse maior que é o turismo. E vamos lutar para que
desenvolva mais ainda, desde que possamos empregar, achar o caminho dos
guias turísticos. Não resolver o problema todo, mas um pouco com o turismo.
Claro que vamos ter o apoio de muitos. No momento é a única saída que temos.
P- A gente está falando em termos de Eldorado, mas é uma questão mais
regional.Tem lporanga, ela é quase toda dentro de um Parque?
R- lporangatem a grande vantagem, é que a Secretariado Meio Ambiente já tem
projetos de investimentos;já tem trabalhos lá: o Petar que é uma área que eles
cuidam está dentro do município de lporanga.
(...)
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Inclusive lporanga recebeu uma boa percentagem do governo para preservar o
verde.
(Celso I Eldorado)
É uma coisa delicada. Se for analisar friamente a vocação da região, hoje,
podemos dizer que a vocação para o turismo é fantástica, porque tem potencial
para isso. Agora, a populaçãonão tem vocação para turismo. Hoje, vamos ter que
fazer um trabalho de conscientizaçãoda população. Mostrar para a cidade toda
que o turismo é um ramo da economia que está se dando muito bem no mundo
todo e que para nós pode ser muito bom.
( ... )

Aqui a gente pode incentivar todas essas áreas: o ecoíurtsrno, o científico e o
turismo rural. Não temos estrutura. Isso são os grandes centros que vão fazer.

{--..
156

Todos esses segmentos de turismo é possível fazer aqui, na região toda. Nós
temos a parte do litoral, a parte histórica, e temos a parte mais anterior das
cavernas. Temos mata, a região se completa. Ela é perfeita. Se localiza entre SP
e Curitiba. A duplicação da BR vai ser uma chave para abrir as portas. Porque a
BR é a maior aventura do turista que vem para cá hoje, é enfrentar a estrada.
Com a duplicação, com a estrada segura e boa, vai facilitar demais.
( ... )
A perspectiva que vejo aqui para 5-10 anos é atingir um nível muito grande de
turismo, qualidade. Trazer gente de fora, mudar a cara da região. Eu acredito que
isso seja possível fazer aqui.
P- Você já sentiu alguma coisa nesses últimos anos?
R- Esse ano acho que está começando a ter. As escolas estão dando trabalho
sobre a região.
( ...)
É mais ou menos por aí. A gente "descobriu" uma cachoeira há pouco tempo, que
é a mais bonita do município. Na estrada da Caverna, um lugar maravilhoso, o rio
Ribeirão das Ostras, muito limpo. É o que passa dentro da Caverna, atravessa
toda a caverna 700 m depois que ele sai da caverna, ele cai naquela cachoeira. E
depois tem mais 8 cachoeiras para baixo, cachoeiras menores com 8 a 10 m de
altura. Aquela tem mais ou menos 30-35 m. Aquela lá do hotel. Na foto não
aparece.
( ...)
O turista nem pára aqui. Vai almoçar nos restaurantes e achar cara a comida. Se
ele comer na BR, naqueles restaurântes que ficam o dia inteiro com movimento,
onde os proprietários têm condições de colocar preço baixo, lá ele vai comer
melhor e mais barato do que aqui. O turista vem, visita a caverna e vai embora.
Isso que o pessoal está querendo mudar.
( ...)
Enquanto a gente não conseguir fazer o turista ficar e gastar o dinheiro na cidade,
você não vai conseguir incentivar nada. Os donos dos restaurantes e hotéis não
se sentem estimulados porque realmente não têm isso, É preciso o turista parar,
mas é preciso ter mais atração na cidade. Esses outros pontos têm que ser
divulgados. Mas não posso, porque o turista vai querer ver a cachoeira e eu não
tenho guia para acompanhar. A estrada é péssima, vai ter que ir Toyota, tudo isso
está faltando. Por isso não está sendo divulgado. Primeiro precisa estruturar o
ponto, estruturar a estrada para o turista chegar lá e ter os guias de treinamento
credenciados pela Embratur. Está se trabalhando para isso. Até o final do ano
vamos ter o Centro de Informação na entrada da cidade. Vai ter uma estrutura de
primeiro mundo. Vai ter até quiosque multimídia no projeto. A gente vai batalhar
no treinamento dos guias, o pessoal 'do Cebrae já se dispôs a ajudar, o Senac
também. Ter os guias locais, pessoal daqui que já conhece.
( ... )
O presidente do Sindicato dos Guias falou que, no Vale da Ribeira, quem tem
segundo grau lá é "doutor". É meio nojento o cara. Ele disse que é impossível
trazer um curso para o Vale do Ribeira, porque tem muito pouca gente com o
segundo grau. O guia regional deles é aquele que pode trabalhar em qualquer
lugar do Estado de São Paulo. Não é isso que eu quero. Quero um guia para
Eldorado; o cara não vai sair daqui. Na hora que tiver turista aqui, vai levar para a
cachoeira, para a caverna, no máximo para lporanga, que é a mesma realidade
do turismo nosso, mesmo estilo daqui. Eles dizem que não têm condições de
abrirem um curso aqui. Então eu trabalho como guia hoje. Eu faço esse trabalho.
É uma delícia. Estou dando aula na caverna, adoro ver o pessoal se encantar com
a caverna. É gratificante. Não tenho credencial, não tenho nada, não vou fazer
um curso de 300 horas.
(...)

Esse pessoal que não tem segundo grau, mas conhece a mata como ninguém.
Eles entendem disso. Você não precisa usar termos científicos. É só falar que é
uma planta que vive na árvore, mas não prejudica a árvore. Ele vai entender isso
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fácil. Essa explicação, ele dando para o turista é ótimo. Inclusive é mais simpático
para o turista. O turista gosta muito mais de ouvir um mateiro dando uma
informação precisa do jeito dele, do que ouvir um biólogo falando em termos
científicos. Isso ele vê na Internet, na TV Cultura. É muito mais interessante ele ir
com um mate iro que vai dar a informação certa, não adianta enrolar o cara ...
(. .. )
P- O que é isso, "turismo de massa"?
R- É esse turismo de praia. Vai aquele monte de gente para o mesmo ponto
turístico. Por exemplo uma média de 300 ônibus por fim de semana. Isso a gente
não pode ter aqui, nem agora, nem nunca. Porque não combina com isso. Por
isso que digo: na qualidade. Se você fizer com muita qualidade, não tem preço o
turismo que se faz aqui. Se o cara vem para cá, paga o pacote lá em São Paulo.
No preço já está incluído o pagamento do guia, o preço do hotel, alimentação,
tudo incluído. Aqui eles vão marcar a programação. O pessoal que sabe o tipo de
turismo que a gente vai fazer aqui, e vem para cá, ele está disposto a gastar.
( ... )
Isso o rapaz falou no turismo rural, você pescar e você mesmo fazer seu peixe.
Nós temos fatias ... se pensar bem o Vale do Ribeira ... Tem um cara em Curitiba
só trabalhando com cursinhos. O cara está podre de rico. Ele organiza a
excursão, diz que é para a Mata Atlântica. Ele pega a Serra da Graciosa vai até a
Paranaguá e volta com os estudantes. O cursinho paga, ele faz a excursão. Até o
final do ano está fechado. Todos os finais de semana ele está com ônibus dele
fazendo excursão. É pegar essa fatia e começar a trazer. É muito interessante
trabalhar com estudante. Além de fazer turismo, ganhando dinheiro, você está
fazendo educação ambiental. está conscientizando o cara. Tanto é que várias
escolas vêm aqui e não cobramos.
( ... )
O pessoal de fora que está abrindo as coisas aqui. O hotel não é daqui. Quando o
pessoal daqui abrir o olho vai ser tarde.

(... )
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As vezes a gente fica com medo de passar a visão de não querer que a coisa
ande. A preocupação é em não começar errado, porque se começar errado depois
vai ser difícil consertar. Nós ternos essa vantagem. temos esse potencial. Temos
a Caverna do Diabo, que já tem nome. A gente está no começo. Vamos pegar os
exemplos que deram certo e tentar fazer um negócio certinho. Mas isso não vai
acontecer da noite para o dia. É preciso projetar, fazer devagar.
( ... )
Na minha maneira de pensar a solução vai estar ligada ao turismo. Não tem jeito.
( ... )
R- Tem um monte de gente que vem para cá trabalhar aqui. A gente achar a
solução não há como, porque a nossa maneira de vida era carpir, era plantar, era
degradar. infelizmente. Outra coisa, a população não sabe fazer. O turismo é uma
coisa agressiva. Trazer turista vai ter um impacto. Vai mudar a cultura, vai mudar
a população. A gente tem medo porque vamos tentar fazer um trabalho de
valorização da população para que eles passem a gostar do lugar em que eles
estão. Quando o turista chegar que é o que acontece hoje, a população se sente
humilhada. Quando você senta numa mesa de bar, fica sem jeito de conversar
com o cara, não é isso. Ele entende de São Paulo e você entende de Eldorado.
Começar a fazer a população se valorizar.
(Lélis I Eldorado)
... são várias cachoeiras, é o vale das cachoeiras.
(Celso I Eldorado)
R- Na verdade, de uma forma ou de outra, [o turismo} é a única fonte de recursos
para a localidade. As duas forças nossas são turismo e construção civil. Esta
voltada ao turismo de segunda residência. ( ... ) Nesse assunto de turismo, temos
uma deficiência muito grande, porque o modelo que foi escolhido para Ilha
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Comprida (na verdade, ela nasceu no final da década de 50) foi aquele turismo de
veraneio que existiu em Praia Grande. Vamos rotear toda a ilha, vender as
propriedades e a l lha se desenvolve. Na verdade, eles não esperavam que a Ilha
se desenvolvesse e que ela virasse município. Em lguape existe história que as
pessoas ficavam na praça e quando passava uma máquina para Ilha Comprida,
eles iam brigar com o prefeito: "que absurdo, o que vai fazer na Ilha?" Mas a ilha
acabou sendo ocupada, acabou virando município e criando uma série de
problemas, que não foi ela que criou. Inclusive virou município para estar
solucionando esses problemas. Vieram na década de 80, por um pedido ainda da
prefeitura de lguape. Quando ela percebeu que a Ilha ia ser ocupada, e era um
problema muito grande, era preciso procurar quem pudesse fazer para a gente um
plano diretor de desenvolvimento da Ilha Comprida, já depois da grande maioria
dos balneários estarem aprovados. Isso foi solicitado à Sudepe, que funcionava
no litoral. Naquele momento, ela veio para cá e nesse meio de caminho, foi
extinta. E a grande maioria das pessoas que atuavam nela foram para a área
ambiental. Em vez de desenvolverem um plano diretor, transformaram Ilha
Comprida numa APA. Eles acharam que o plano diretor da Ilha era transtorrnar
numa APA, pelos grandes problemas que ela tinha. Na verdade, isso não
aconteceu porque eles acreditaram que essa documentação desses balneários
seria fácil de derrubar e não teriam que indenizar os proprietários desses terrenos.
E isso já ficou bastante claro que não vai acontecer, porque eles têm os direitos, e
que a decretação da APA é uma desapropriação indireta. Já existem sentenças
na Justiça nesse sentido.
Voltando na questão do turismo, como eles pensaram que o desenvolvimento
dessa região se daria da mesma forma que se deu em Praia Grande, através do
turismo de veraneio. Só ficaram pensando nisso, e os comerciantes que vieram
para cá. A grande maioria das pessoas que é comerciante são pessoas de fora e
tomaram esse modelo. Aconteceram vários problemas: o dono do hotel não é
hoteleiro, é a segunda atividade dele. O dono do restaurante, não é profissão
dele. Foi uma opção que fez quando veio para cá. E o dono de bar, na grande
maioria, não é botequeiro. Isso é um grande problema. Proliferaram algumas
coisas que não têm condição, mas hoje essa população está aqui. É preciso ter
cuidado muito grande para se mexer nessa situação. Os donos de hotéis que não
eram hoteleiros, não procuravam servir ao turista. Procuravam apenas uma fonte
de receita. Então não têm serviço nenhum. (... ) Esse problema dos hotéis serem
uma segunda atividade cai num outro problema para a Ilha: eta passa a viver de
temporada, porque como é uma segunda atividade, não interessa para esse dono
de hotel ter uma atividade na baixa temporada. Ele não tem empregado, não tem
nada. Nós vamos ter que mexer e mexer forte.
(Décio / Ilha Comprida)
A APA foi fundamental para a Ilha Comprida. Falo como filho de Ilha Comprida.
Porque do jeito que a exploração veio das imobiliárias, vendendo lote de 1 O x 20
para criar barraco. A grilagem da terra para a exploração foi fora de série. Eu sou ·
a favor de que o meio ambiente faça. Se o meio ambiente não barrasse a Ilha
Comprida, nós ficaríamos feito certos balneários, como o balneário de Ubatuba, lá
perto de Pedrinhas. Lá eles derrubaram de mar a mar todas as árvores para
queimar à toa, e não tem uma casa construída. Ubatuba é um balneário da Ilha
Comprida, lá pelo km 22. Claro que o turismo é bem-vindo. O turismo trouxe
coisa boa e ruim. O caiçara que realmente vivia da pesca abandonou a sua
cultura porque foi atender o turismo. Se ele mantivesse a cultura estaria melhor,
porque ele ensinou o turista a pescar de rede, ensinou a pescar o camarão que
ele vendia para o turista. Hoje, eles se empregam como caseiros do turista. Como
não têm uma formação de vida, eles querem sobreviver do salário mínimo que o
dono da casa paga. Muitos estão indo trabalhar como pedreiro, trabalhar em
limpeza de outros terrenos. Mas o caiçara não estava preparado para a invasão
do turismo. No meu bairro, todo aquele pessoal tá vivendo [do turismo). Eu nasci
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junto com eles e vivi pescando,roçando, cortando palmito, lenha, taboa, fazendo
cerco, pescandono mar. Eu era camaradadeles.
( ... )
R- Depois veio a invasão dos turistas, dos donos de imobiliárias. Queriam
comprar a terra e ofereciam quase nada de dinheiro. E para quem não tinha nada,
era muito dinheiro. E hoje dizem que enganaram eles. Não enganaram porque o
que ofereceram na época eles aceitaram. Assinaram a venda do terreno. Então
hoje tá na mão das imobiliárias, dos exploradores. Agora, Pedrinhas tem uma
vantagem que, graças a Deus, nós criamos o ambiente que nós queremos para o
turista. O turista que vem para Pedrinhas, ele se adapta muito. Porque a casa
dele é minha casa e a minha casa é dele. Ele chega, vai almoçar, vai jantar na
minha casa e eu tenho essa mesma liberdade na casa dele. Quem vem comprar
uma casa quer se integrar à comunidade.O turista foi bem vindo.
P- Essa relação bastante positiva entre turista e caiçara acontece em outros
lugaresda Ilha ou só em Pedrinhas?
R- É mais no nosso ambiente. É uma das vilas que mais se desenvolveu foi a
nossa. Temos o Sitio Artur, a Vila Nova, o Bairro de Ubatuba, Juruvauva e
Trincheira.O nossojá está muito misturado, Pedrinhasjá tem muita populaçãode
turistas, quero dizer, construíram muito. Agora, nesses núcleos, só tem as casas
dos verdadeiros moradores antigos. Eles vivem da pesca. É precário, uma
miséria.
P- Quero voltar na situação das comunidades, a situação piorou com o turismo?
Com a criação da APA?
R- Com a criação da APA sim, porque tirou o acesso às liberdades que eles
tinham de cortar o palmito, de plantar a roça de mandioca, de arroz. O turista,
com poder aquisitivo maior, vem com uma rede de soam, enquantoque o caiçara
não conseguecomprar uma de 100 m. E o turista joga a rede na frente dele. O
pouco que o caiçara pega é bem vendido, tem valor. Então seria o caso de uma
ajuda de material de pesca. Eles desejariam uma ajuda, porque não têm acesso,
não têm luz. Eles perceberam que quando chega o progresso, tem luz, todos
comem melhor, tem formação para os nossos filhos, porque tem escola. Essas
são as reclamaçõesque a gente escuta deles.
(Nezinho / Ilha Comprida)
Esse é o nosso maior problema, porque a Ilha tem uma característica muito
especial, temos uma população fixa de mais ou menos 7 mil pessoas, na época
da temporada essa populaçãocresce para 60 mil, então, aparentementeisso aqui
vira uma mina de ganhar dinheiro. Pessoasque não têm compromissosem outros
lugares, vêm para cá, se deslumbram e resolvem ficar. Quando termina a
temporada, a gente até adotou o nome de entressafra, começam a surgir os
problemas. Esse pessoal fica sem emprego e pior do que ficar sem dinheiro é
ficar sem atividade. Ficam completamenteinativas. Essas pessoasficam doentes,
porque elas perdem o mínimo de contato com coisas importantes: ganhar
dinheiro, manter serviço, manter casa, manter filho. Isso triplica o atendimento
médico, o número de encaminhamentos de saúde. É uma mão-de-obra sem
atividade.Algumas pessoasvoltam ao lugar de origem ou procuram outro lugar.
(Leda/ Ilha Comprida)
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P- O ecoturísrnoé um problema?O que é esse ecoturismo?
R- Igual aquela cachoeira. É aquela bagunçatoda. Percorrea Ilha toda, espantam
os bichos, aquela barulheirana mata... Os bichos estavam tão sossegados...
(Beth I Cananéia)
As falas a seguir são trechos de uma conversa entre uma pessoa de nossa equipe
e um morador da região, que participaram dos trabalhos durante a reunião preparatória
para o Plano de Gestão Ambiental do Parque Estadual da Ilha do Cardoso e estão
discutindo a respeito da mesma.
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No Marujá, eles foram proibidos de muita coisas. Então, tem lá seu cerco, o
máximo que teve foram onze cercos no Marujá, em 96. Têm seus cercos, é o que
podem fazer e pescar por fora. Aí perguntaram para eles: "e aí, já que vocês não
podem mais utilizar o parque para seu sustento, não pode plantar, como vocês
fizeram?". Sabe o que eles responderam? "Ah, a gente trabalha com turista,
trabalha com cerco, pesca um pouco ali". Mas o maior serviço de maior renda
deles é o turista e eles botaram o pau nos turistas. Então quando eles vão botar o
pau, grande parte do sustento deles é aquele.
P- São os conflitos, né?
R- Sim, são conflitos, e o turista botou pau no caiçara, o pessoal tradicional daqui.
Um depende do outro. O que esse Parque não conseguiu fazer e perderam a
oportunidade, eu acho, era conciliar uma coisa com a outra. Não deixar que, por
exemplo, aqueles empresários que estavam tudo ali... a gente conseguiu fazer
isso mais ou menos no grupo que a gente estava, no último dia, na quinta-feira. A
gente conversou, tinha o pessoal do Marujá, tinha o pessoal do porto Cubatão. Já
que estavam um de frente ao outro, conciliar. Afinal, um depende do outro. O
Marujá depende muito deles [dos turistas]. Então, não pode malhar aquilo que
você depende.
P- Só que eu acho que ali tem uma diferença: o que eles estão se opondo, que eu
entendo, é a pessoa que vem de fora para viver de turismo lá e não o turista
propriamente.
R- Não, eles reclamam. Estavam reclamando é de turista, turista vem e quer
pescar aqui e quer pescar lá. E não tem uma regularização de onde ele vai pescar
direito. Não tem, nem tem gente para fazer isto. Mas, do jeito que eles estão
falando, eles criaram uma rivalidade um com o outro. O jeito áspero que falavam
os empresários lá de porto Cubatão, que são turistas, e eles trabalham com turista
também e dependem o máximo dos turistas. Um jeito áspero que um falava com
o outro.
( ...)
P- Mas aquilo lá não é especificamente para receber turista em pousadas?
R- Também, também, estavam defendendo os turistas, é claro. Os turistas não
iriam numa reunião, dificilmente, ele estava defendendo os turistas. Então, eles
têm a sua visão disso. Só que é como, por exemplo, os sindicatos: se o sindicato
não for bom, o sindicato vai por água abaixo. Então eles estavam defendendo os
turistas lá, e eles vão sempre responder pelos turistas. E aí criou uma rivalidade
de um com o outro. Em vez de eles conciliarem, espero que aconteça isso, mas
não sei, não vi isso. Então, por causa desta rivalidade que acho que vai ter
sempre problemas lá. Não precisava ter criado esta rivalidade.
P- É que eu acho que ali já é uma coisa meio antiga que está instituída das
dificuldades do morador que não está conseguindo resolver, por exemplo, seus
problemas mais particulares: o casamento, construir uma casa, alugar um quarto
numa casa para morar, e também, de como eles recebem o turista na sua casa,
aquela coisa toda, de uma forma muito mais simples. Isso se contrapondo à
pessoa que vem de fora, compra posse do morador local, adquire aquela casa e
faz uma reforma que consegue fazer mesmo tendo leis proibitivas. Aí ele [a
pessoa de fora] faz um tipo de atendimento ao turista diferenciado, que é um
atendimento que ele conhece de outras realidades do Brasil para um tipo de
turista específico, uma classe específica. E se diferencia do outro que tem uma
coisa mais simples. O empresário do turismo quer instituir este tipo de demanda
lá, em Marujá. Então, aí como ficam as questões, por exemplo, culturais? Por
exemplo, você fala da cultura, da questão histórica e tudo mais. Então, essas
oposições que estão acontecendo, elas se dão também em tomo de valores: que
tipo de valor que está sendo colocado lá, não é?
R- Entendi sua fala. Isso aí eu até acho ... , mas o que eu quis falar é mais da
rivalidade que há e que vai dificultar em todas as conversas.
( ...)
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Porque, teoricamente, o turista veio para cá por causa da natureza que tem aqui e
por causa das pessoas que têm aqui, por causa do caiçara. Ele gosta de ver
aquela coisa rústica.
P- Nem todos ...
R- Nem todos, mas no geral. Porque foi o que chamou a atenção. Porque aqui é
uma paisagem totalmente diferente do resto do Estado.
P- Mas o medo do pessoal daqui é que isso se descaracterize na medida em que
isto for sustentado por um empresariado voltado para a questão turística.
R- Eu sei disso e é por isso que eu acho que tem que manter o morador. Ele pode
até fazer melhores confortos, ter melhores condições de conforto em casa, tudo.
Mas tem que protegê-lo, tem que regularizar alguma coisa que não dê margem
para ele expandir. Porque ele vai ver o dinheiro e vai querer expandir mais. Pode
até expandir, mas não que prejudique o que existe. Então, isso em relação ao
morador daqui. E com o turista, ele teria que fazer algo que ele se adeqüe, se
encaixe com o morador e o ambiente daqui. Ele é uma espécie exótica, também.
Ele não pode chegar aqui e plantar uma casa. Eu acho errado. Ele tem que
continuar mantendo o que tem aqui, não pode modificar, como aconteceu na
Enseada das Baleias. O cara faz uma baita de uma casa e enche de eucalipto. É
claro, ele tem dinheiro e compra. O cara comprou deus e todo mundo, acredito
eu, para manter aquilo. Ele fez até um quebra-mar, que alterou toda a paisagem
dali. Então é isso que tem que colocar leis para que eles não façam isso. Mas que
deixem os turistas continuarem a usufruir daqui, porque a indústria turística é a
que menos polui e não destrói o mundo. Pois ela precisa daquilo ali e não pode
poluir. Não é que nem uma indústria de cimento que o que tem à volta pode ser
destruído, que nem o Antônio Errnírio faz. Não é que nem o Antônio Errnírio que
acha que "ah, o que que tem? O que têm aquelas grutinhas lá do Intervales? Não
serve para nada! Vamos atulhar com cimento, eu preciso daquilo. Depois eu faço
teatro e me mostro como bonzinho." O turismo não, não faz isso, ele precisa que
o ambiente continue o mesmo, porque senão acabou o turismo, acabou a
indústria [do turismo]. Eu acho que tem que deixar o turista, só que tem que
regularizar a coisa, os deveres e obrigações, o que pode e o que não pode fazer.
E nisso aí tem que conciliar com o que não prejudique a população local. Só que
também não pode fazer com que castre a vontade dele [do turista).
Apresentamos a síntese das visões sobre o turismo no Vale do Ribeira,
diferenciando o Litoral do Interior. No Litoral, encontramos um turismo já implantado há
algumas décadas, permeado por conflitos fundiários, ambientais, culturais e econômicos.
No caso do Interior, esse processo é ainda nascente, mesclando as esperanças de um
futuro promissor que a deslumbrante paisagem aponta às discussões a respeito de como
esse turismo pode ser implantado de modo a preservar o meio ambiente, e de como a
população do Vale, como um todo, poderia estar se beneficiando dele.

no Interior:
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1- A beleza natural da paisagem do Vale, com suas inumeráveis cavernas e
cachoeiras, denota a vocação da região para o turismo ;
2- A localização do Vale, entre duas metrópoles como São Paulo e Curitiba,
potencializa essa vocação, uma vez que não seria difícil atrair pessoas desses centros
urbanos para o ecoturismo na região. Além disso, também é possível atrair públicos
específicos, como, por exemplo, estudantes, o que propiciaria trabalhos que vão além do
turismo, tal como educação ambiental;
3- Considerando-se a beleza da paisagem e a riqueza da fauna e da flora da Mata
Atlântica, além da riqueza cultural e do patrimônio arquitetônico, há espaço para três tipos
de turismo: o científico, o rural e o ecoturismo;
4- O aproveitamento desse potencial é ainda muito incipiente, considerando que
quando se fala, por exemplo, nas cavernas, a única conhecida do lugar é a do Diabo.
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Contudo, há uma enorme quantidade de cavernas e cachoeiras que são muitas vezes
desconhecidas, inclusive da população local, e que, no entanto, poderiam se constituir em
pontos de atração turística;
5- Devido à fragilidade do ecossistema da Mata Atlântica, o Vale não comportaria
um turismo de massa. Portanto, a implementação do mesmo na região deverá ser
cuidadosamente planejada desde o início, para evitar a mesma deterioração ambiental
ocorrida nas áreas litorâneas;
6- A população do Vale não está preparada para o turismo, levando-se em conta a
frugalidade de seus costumes, as diferenças culturais e a falta de preparo técnico;
7- Em alguns lugares, a população poderia estar se beneficiando com a venda de
artesanato para turistas;
8- São os moradores locais os mais indicados para fazer o trabalho de guia turístico.
O conhecimento empírico que eles têm da natureza e das pessoas no Vale supera os
conhecimentos técnicos dos guias oriundos de outras regiões. Um guia local pode mostrar
para os turistas, melhor do que qualquer outra pessoa, as coisas que ele conhece e com
as quais ele convive desde que nasceu;
9- Nem toda a população teria acesso aos benefícios que seriam propiciados pelo
turismo.

no Litoral
1. Na Ilha Comprida, o turismo é a única fonte de recursos;
2. A maioria dos comerciantes [na Ilha Comprida} não é do lugar. São pessoas de
fora, que têm no turismo do Litoral uma segunda fonte de renda e, portanto, muitos não
primam pela qualidade dos serviços oferecidos;
3. É preciso melhorar a qualidade dos serviços oferecidos ao turista;
4. A criação da APA de Ilha Comprida foi fundamental para barrar o processo de
grilagem e especulação imobiliária. Se isso não tivesse acontecido, as condições
ambientais da ilha nos dias de hoje seriam muito piores;
5. O processo de grilagem e de especulação imobiliária provocou a expulsão de
muitas famílias na ilha Comprida, que acabaram vendendo suas terras por preços irrisórios;
6. O processo de especulação imobiliária causou um desmatamento absolutamente
desnecessário na Ilha Comprida. Os especuladores compraram vastas áreas que foram
limpas e loteadas e, em alguns casos, como no bairro de Ubatuba, as áreas transformadas
em pequenos desertos nem sequer foram construídas;
7. O turismo provocou mudanças na cultura caiçara na medida em que boa parte da
população abandonou práticas tradicionais para dedicar-se a ele;
8. A população caiçara não estava preparada para suportar o turismo na forma
como ele ocorreu;
9. O turismo levou ao estuário sérios conflitos relativos à pesca. Por exemplo, o
turista, com maior poder aquisitivo, utiliza redes maiores que as dos pescadores caiçaras,
provocando uma competição desleal e também desnecessária, considerando-se que o
turista tem a pesca apenas como diversão e não depende dela para viver;
1 O. Embora o turismo gere empregos durante alguns meses por ano, fora das
épocas de temporada os balneários litorâneos enfrentam um sério problema de
desemprego. Uma das conseqüências desse desemprego é uma sobrecarga no
atendimento da área de saúde, considerando que, por falta de renda, muitas pessoas
acabam ficando doentes;
11. Nos lugares onde há casas de veraneio, a população local pode prestar serviços
que proporcionam salários mensais e, conseqüentemente, uma melhoria em sua qualidade
de vida, como acontece no bairro de Pedrinhas, na Ilha Comprida;
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12. É preciso criar um turismo que não prejudique a população local e do qual
todos, "de dentro" e "de fora", possam usufruir benefícios. Ou seja, ao mesmo tempo em
que o turista precisa de liberdade para deleitar-se com a natureza, os costumes das
populações locais devem ser considerados e respeitados.
Algumas questões, entretanto, aparecem nas falas de agentes tanto do Litoral
quanto do Interior:
1. O Vale não dispõe de infra-estrutura adequada para o desenvolvimento do
turismo. Encontramos deficiências nas áreas de saneamento básico, comunicação e
transportes, o que, inclusive, dificulta o acesso da população do lugar à exploração do
turismo e propicia o monopólio do mesmo por alguns poucos que têm capital financeiro
suficiente para suprir essas deficiências por conta própria.
2. Para a implantação do ecoturismo é fundamental a manutenção das chamadas
culturas tradicionais, que devem permanecer em suas comunidades de origem e receber
os benefícios propiciados pelo turismo.
3. É preciso que a população local receba um preparo técnico específico para a
área de turismo para estar apta a explorar o setor.
alguns comentários
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Como já dissemos, o turismo no Litoral deve ser diferenciado do turismo no Interior.
Por já ter sido implantado há algumas décadas e com alguns resultados desastrosos, como
os que vimos nas falas dos agentes locais, é que o primeiro deve servir como referência
para o segundo. Certamente, é a isso que se refere o agente da prefeitura de Eldorado,
quando diz que, por estar no começo, é preciso pegar os exemplos que deram certo para
tentar fazer um negócio certinho. Contudo, além das experiências positivas, as
experiências negativas devem servir corno objeto de reflexão para a elaboração
e
implantação de projetos turísticos.
Pensemos na experiência litorânea para refletir a respeito das alterações que o
turismo provoca tanto na paisagem quanto nas culturas das populações locais. Para o
antropólogo francês Marc Augé, o viajante constrói um texto fictício da paisagem e esse
texto pode implicar numa imagem que é a sua própria antecipada (1994:80). Neste sentido,
o que o viajante, ou o turista vê e procura diz respeito muito mais a si mesmo e a sua
própria cultura do que aos moradores do lugar e ao lugar propriamente. Vejamos o caso
específico do balneário do Marujá, na Ilha do Cardoso. O loteamento formado no início dos
anos de 1950 transportou para o lugar os padrões de conforto da classe média urbana,
transformando a arquitetura e a paisagem. Ruas foram abertas, um g~rador de energia
elétrica foi instalado e, na época, até uma linha interna de telefone foi instalada. A imagem
do "paraíso", tal como foi encontrada pelos empreendedores imobiliários, não era
suficiente. Esse "paraíso" deveria refletir também a imagem daqueles veranistas que iriam
comprá-lo. A transformação só não foi maior porque, em 1962, a Ilha foi tomada Parque
Estadual.
O exemplo de Marujá (e poderia ser o de tantas outras vilas caiçaras tomadas terras
de negócio/terras de lazetJ, que, aliás, recebeu esse nome dado por aqueles que o
transformaram em loteamento (o nome antigo era Praia do Meio), coloca-nos, entre tantas
outras, uma questão: é possível a formação de um pólo de atração turística sem que se
altere a paisagem e a cultura das populações locais?
Precisamos ser cuidadosos com as idéias que concebem o turismo como um
negócio no qual o turista deve estar sempre em primeiro lugar. A história da transformação
de áreas litorâneas em estações de veraneio no país mostra-nos que o turista sempre
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esteve em primeiro lugar, em detrimento, muitas vezes, da continuidade da propna
existência das populações caiçaras. Afinal, onde estão os caiçaras de Santos, Guarujá,
Ilha Bela, São Sebastião, Praia Grande, Ubatuba ... ?
Quando se pensa em melhorar a infra-estrutura de determinados lugares em função
do turismo, mais uma vez as populações locais são colocadas em último lugar, tal como se
fazia nos planos da Sudelpa para o Vale na década de 1970. Ou será que essas
populações não precisam também de serviços eficientes de saneamento básico,
transportes e comunicação?
Vimos que, na reunião preparatória para o Plano de Gestão do Parque Estadual da
Ilha do Cardoso, veio à tona um conflito entre turistas e moradores, expresso na forma de
rivalidade. Mais do que uma rivalidade dos dias de hoje, percebemos nesse fato a
atualização de um antigo descompasso entre interesses de uns e de outros. Enquanto
turistas tendem a negar aquilo que não podem compreender, ou seja, a cultura de seus
nem sempre voluntários anfitriões, para construir seu próprio espelho, moradores do lugar
reivindicam o direito de preservar sua própria cultura e, ao mesmo tempo, de usufruir dos
benefícios que o turismo pode proporcionar.
Pensamos que a questão do turismo é muito mais profunda do que criar condições
para que o turista seja recebido segundo os padrões internacionais criados pela indústria
turística. Trata-se de pensar nos moradores locais como agentes de sua própria história e,
portanto, capazes de construir um novo conceito de turismo, no qual o visitante possa
também entrar em contato com a forma local de conceber a vida e o trabalho. Adiante
veremos o caso de Pedrinhas, um bairro do município de Ilha Comprida onde os antigos
moradores conseguiram se manter em suas terras e, mais ainda, construíram uma forma
de relacionamento com os turistas que não agride o seu modo próprio de viver. Além de
manterem um razoável padrão econômico, eles construíram, através de uma Associação
de Amigos de Bairro, mecanismos para impedir a degradação do meio ambiente e para
controlar atitudes de pessoas de fora que possam ser prejudiciais à comunidade.
Devemos também considerar que, nos dias de hoje, estamos diante de novos
padrões de turismo como, por exemplo, o turismo rural, o ecoturismo e o turismo educativo.
Se esses são padrões válidos para o Vale ou se novos padrões devem ser criados,
acreditamos que a decisão cabe às populações diretamente atingidas pelo turismo..
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O caso de Pedrinhas: uma referência para se constituir formas equilibradas de
turismo no Vale do Ribeira.
Em meio às tantas questões suscitadas pelo turismo na região estuarino-lagunar,
encontramos, no bairro de Pedrinhas, situado na Ilha Comprida, uma mostra de que é
perfeitamente possível a população local construir soluções criativas para estas mesmas
questões, tomando o turismo uma alternativa viável de obtenção de renda. Por isso,
consideramos a experiência de Pedrinhas de grande importância para o futuro do turismo
no Vale, e vamos expô-la um tanto mais detalhadamente. Deixemos que os moradores do
lugar contem um pouco dessa história:
Agora, Pedrinhas tem uma vantagem que, graças a Deus, nós criamos o
ambiente que nós queremos para o turista. O turista que vem para Pedrinhas, ele
se adapta muito. Porque a casa dele é minha casa e a minha casa é dele. Ele
chega, vai almoçar, vai jantar na minha casa e eu tenho essa mesma liberdade na
casa dele. Quem vem comprar uma casa quer se integrar à comunidade. O turista
foi bem vindo.
P- Essa relação bastante positiva entre turista e caiçara acontece em outros
lugares da Ilha ou só em Pedrinhas?
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É mais no nosso ambiente. E uma das vilas que mais se desenvolveu foi a
nossa. Temos o Sítio Artur, a Vila Nova, o Bairro de Ubatuba, Juruvauva e
Trincheira. O nosso já está muito misturado, Pedrinhas já tem muita população de
turistas, quero dizer, construíram muito. Agora, nesses núcleos, só tem as casas
dos verdadeiros moradores antigos. Eles vivem da pesca. É precário, uma
miséria.
(... )
A gente tem uma Associação de Amigos de Bairro que eu fundei e que é um
exemplo na Ilha Comprida. Nós nos reunimos mensalmente e discutimos os
problemas. E normalmente a comunidade se reúne uma vez por ano e levanta as
prioridades do bairro, e trazemos para o poder executivo do município. E quando
a prefeitura não faz, nós dizemos ao prefeito que não precisa fazer mais por que
nós vamos resolver o problema. Nós temos posto de saúde em Pedrinhas que foi
construído pela comunidade, o primeiro prédio da escola foi construído pela
comunidade, a antena parabólica nós compramos pela associação e tem imagem
para todo mundo através da repetidora. A escola fomos nós que construímos
porque a prefeitura, que na época era de Cananéia, não quis fazer. A coleta de
lixo começamos por nossa conta, e uma série de outras coisas.
(Nezinho / Ilha Comprida)
R-
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A gente quer formar um grupo de jovens. Assim, quando a gente não puder. já
tem um grupo novo para tocar a associação. Tudo o que aconteceu aqui, essas
obras e tudo o mais, foi pressão da Associação, não de político, buscando com a
prefeita de Cananéia. Faz 5 anos que virou município. Tudo o que tinha antes
aqui conseguimos com trabalho comunitário.
P- O Nezinho estava falando da água.
R- Isso, essa puxada de água fomos nós [que fizemos]. Ficou 1 O anos o projeto
da Sabesp e não dava certo. A gente viu no Ariri, como foi puxada água lá.
Achamos uma cachoeira pequena, achamos que dava, fizemos uma campanha
junto com o pessoal de fora, arrecadamos fundos e arrumamos a água.
P- Pessoal de fora que você diz é de Cananéia?
R- Não, pessoal de fora que vive aqui dentro. Todo o pessoal de fora, os que têm
casa aqui (os veranistas), aprenderam a conviver conosco. Muita gente vinha
querendo esbanjar em depredação, mas como tínhamos um regulamento, eles
acataram e acharam muito bom. É o único bairro de Ilha Comprida que existe
umas 50 famílias nativas, nascido aqui. É só esse aqui na Ilha Comprida até
Ubatuba que são parentes da gente: Lima, Oliveira, Lisboa. Do Viarregio para lá,
já foi o pessoal de fora, tudo clandestino.
P- Grileiros?
R- Isso, foi pondo caseiros, são moradores que não têm gente nascido aqui. Os
moradores que tinham foram expulsos pelos grileiros. Aqui existiam pequenas
vilas. Aqui foi fundado pelo nosso bisavô e lá era um espaço aberto; ninguém
vendia terreno por aqui. Cada um que chegava, se tinha um dono, pedia um
lugar para fazer a casa e ficava tudo bem, ninguém comprava lote. Isso foi há 30
anos atrás, quando começou a chegar o primeiro turista por aqui e que a coisa
começou. E nós batalhamos para preservar alguma coisa, porque o progresso vai
acabando, mas estamos batalhando.
P- E essa Associação de vocês? O Nezinho estava falando que ele que fundou.
R- Isso, fomos nós. o nosso estatuto teve por base um outro de uma comunidade
longe, que o Nezinho pegou, acho que ... de uma região de ( ... ). Quando não
existia a Associação, ele pegou vários estatutos, tirou xerox e viu qual era o
melhor para nós. A gente tem feito bastante coisa. Inclusive, a gente briga para
que aqui seja um condomínio, não para que as pessoas não entrem aqui, mas
para identificar quem entra e sai; queremos fazer uma guarita lá na entrada.
Quando a gente quer conseguir alguma coisa aqui no bairro. junto com a
prefeitura, a gente faz uma reunião geral aqui com o povo, onde cada um dá sua
opinião do que o bairro precisa. Como a gente sabe que a prefeitura não tem
condições de servir mais do que cinco ou seis itens, a gente escolhe os cinco
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prioritários. No primeiro ano da municipalização, a gente já conseguiu os
primeiros cinco itens.
P- Quais os cinco itens que vocês conseguiram que a prefeitura fizesse?
R- Melhoria de estrada, não tinha era um caminho; posto de saúde; linha de
ônibus, tinha apenas dois por semana; a escola melhorou bastante.
( ... )
Outra coisa é que nós aqui brigamos para não mudar a fachada do bairro.
Estamos tentando preservar ao máximo como ele é. O bairro cresceu, mas tem
muita árvore, tem muito mato, tudo limpinho. Tem mais de 250 casas aqui. Você
não percebe, mas tem.
P- Você estava falando das melhorias, do posto, da água ....
R- A água não foi a Prefeitura, fomos nós.
P- É, eu ouvi falar que, na época, o prefeito [de Cananéia] também achava que
não ia dar certo ...
R- Isso provocou a Sabesp, porque eles achavam que não dava. Agora eles
acharam um lugar certo ....
P- Depois que vocês já fizeram ... !
R- Pois é, mas agora eles vão distribuir a água.
R- Esta água é limpa porque vem da cachoeira, mas não é tratada. Agora, a
Sabesp está fazendo um reservatório grande aqui no bairro.
R- A cachoeira está no continente, a 4 km. Depois que a gente puxou a água, tem
o chafariz lá embaixo no porto, que fica jorrando. Essa água nós deixamos
jorrando e o pessoal pega de galão. O prefeito dizia que a Sabesp ia entrar, mas
ficaram enrolando e nada. Então a Associação comprou três caixas de 15 mil
litros e nós mesmos íamos fazer a distribuição no bairro, por encanamento. Está
jogando em média 80 mil litros de água fora. Essa pressão que fez eles [a
Sabesp] entrarem, senão a gente ia puxar.
P- Como vocês descobriram que dava?
R- Porque o Nezinho foi lá no Ariri e viu que num local mais difícil deu certo. A
gente ainda pega água no galão para tomar, porque a nossa água aqui é
contaminada. A Sabesp já encanou tudo isso, só falta fazer o reservatório e ligar.
Faz dois anos, tudo com o mutirão. O posto de saúde foi ampliado agora, por
pressão também. Esta central telefônica que tem aqui nova, hoje, dessas
modernas que têm, a única de Ilha Comprida é a nossa.
( ... )
Agora, temos telefone em casa que não tinha, era só o comunitário. Então essa
central vinha para cá e como a prefeitura estava nessa situação difícil, a gente ia
perder essa central porque ela não tinha recursos para construir. Então, a
Associação conversou com o pessoal de fora, fizemos um levantamento de custo
e para não perder a central e a distribuição de telefones no bairro, fizemos uma
parceria com a prefeitura. Fizemos uma campanha, arrumamos material, a
Prefeitura deu mão-de-obra e fizemos. Pessoal de fora, são os veranistas que têm
dinheiro. O prefeito já quis fazer um monte de coisa que não é prioridade para a
gente. Ele faz o que a gente acha que é prioridade primeiro.
( ... )
P- Agora não pode mais fazer casa?
R- Pode, só não pode desmatar aquilo que você não vai usar. Tem um
regulamento. Não pode vender lote com menos de 500 m porque o lote pequeno
que obrigava a desmatar. Foi uma idéia da Associação de vender lotes maiores,
para se ter espaço e o pessoal não desmatar. O trabalho da Associação é uma
base para a gente ter força junto à prefeitura e eles não negarem o que a gente
pede. Se vai uma pessoa de um bairro pedir, eles não ligam. Mas se vai um grupo
que nem o nosso, somos respeitados. Eles nunca deixam de fazer. Se a
Prefeitura não der apoio, se for uma coisa prioritária, a gente corre atrás, faz uma
campanha e faz. Temos feito muito isso. E que prefeito que não gosta de um
bairro unido e que ajuda a administrar?
(... )
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Na área de pesca é a mesma coisa. A gente que nasceu aqui, somos
profissionais, não depredamos nada. A maior parte dos turistas, se eu tenho 30 m
de rede, eles têm mil. Nós temos um trabalho aqui na Associação contra os
turistas com rede. Porque o turista vem aqui quando tem peixe para ele se
divertir. Se não tiver, ele não vem mais. O turista vem para cá para higiene
mental, não por interesse de peixe. Ele vem aqui para fazer lazer. Se ele for
comprar peixe, com o dinheiro que ele gasta na pescaria, daria para ele comprar
200 k. Ele quer pegar dois, três peixinhos para se divertir. Temos um trabalho da
Associação de preservar a área, não deixando ninguém armar rede.
P- O senhor falou que são 250 casas?
R- Mais ou menos isso.
P- Tem turista fazendo casa ainda?
R- Tem. Aqui é liberado. Até que esse decreto do meio ambiente foi bom, porque
a Ilha não é estruturada para desmatar. Nesse ponto esse trabalho é ótimo, tem
área da ilha que é bloqueada e outra liberada, isso aproveitando esse fado [perto
de] de Cananéia que é deserta .
P- Ouvi dizer que nesses bairros mais pra frente o pessoal está vivendo numa
miséria grande?
R- Está feio. Aqui não estamos vivendo assim por causa do pessoal de fora. Mas
existe o bairro Juruvauva ou São Paulo Bagre, que estão na área de particular,
pessoal que é dono da área. Não desenvolveu ainda pesca. Nesta época do ano
que não tem pescaria, passa mal. A gente já vive porque tem salário, casa, é
pedreiro e vai quebrando o galho.
P- Esses bairros não tem muita casa de turista?
R- Lá era uma vila de pescador que eram donos da terra. O pessoal mais velho
vendeu a área para o cara; é aquele negócio que eu falei de iludir o caiçara: as
casas deles eram tudo precárias. Quando o cara comprou, acharam que foi ótimo
porque ele fez uma casa para cada morador. Os mais velhos morreram, os filhos
que ficaram lá, ficaram amarrados; passam necessidades. Se fosse deles a área,
como é aqui, cada família tinha o seu pedaço, dava uma vila para turistas, com
lugar bonito em praia, com casa de frente para o mar, teria emprego de caseiro,
ponto estratégico de pesca. Mas agora eles estão amarrados na mão desse cara.
P- É condomínio?
R- É, um tipo de condomínio.
P- Enquanto aqui está nas mãos dos moradores, lá está nas mãos de um cara de
fora?
R- Isso, um cara que comprou e quando ele fez essas casas para os caiçaras,
eles tiveram que assinar um documento que permite que eles fiquem a vida
inteira lá, mas não são donos de nada. Eles entraram nessa. É que eles são muito
assim ... a gente já deu dicas para eles: se juntarem todo mundo e brigarem na
Justiça, eles ganham.
P- Lá eles têm uma história como aqui? Porque aqui o pessoal ainda tem a
memória dos primeiros que vieram e lá ....
R- É a mesma coisa, só que o pai deles se iludiu pelo fato de fazer uma casa
nova para eles e assinou o documento. Agora precisa ver se esse contrato já
caducou e se eles têm direito de brigar.
(...)
O documento que eles têm eu não sei. As casas que o cara fez são de madeira.
No começo estavam novas, bonitinhas. Agora já estão todas caindo. É um bairro
desunido. Eles deviam se juntar e brigar. Tem muita gente que quis construir lá,
comprar, e não consegue.
P- Como chama o bairro?
R- Juruvauva. É tudo família. Tem a filha de uma pessoa de lá que é casada com
o irmão dela [da esposa de Leonel]. Tem gente que é parente.
{Leonel, esposa e filha mais velha/ Ilha Comprida))
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-Antes de apresentarmos mais detalhes que revelam a importância da organização
política existente em Pedrinhas, é preciso situar um pouco melhor o turismo na Ilha
Comprida.
Tornada município há poucos anos, a Ilha encontra-se, atualmente, no primeiro ano
da segunda gestão de sua Prefeitura. Mesmo quem chega à Ilha pela primeira vez, ao
andar pelas ruas do Boqueirão (bairro que pode ser considerado central, onde estão
situados o prédio da Prefeitura, serviço de saúde, serviço social e também os principais
estabelecimentos comerciais do município), pode perceber os desequilíbrios causados por
um turismo implantado de forma desordenada. Um processo sem a menor preocupação
com a preservação ambiental e muito menos com o respeito ao modo de vida das famílias
que já moravam lá há várias gerações. Aglomerados de casas construídas em terrenos
muito pequenos, esgoto correndo a céu aberto em canaletas cavadas paralelamente às
ruas, quase nenhuma área verde. Também em bairros mais distanciados do centro, onde
foram formados loteamentos, encontramos problemas semelhantes. Junte-se aos
problemas ambientais os problemas sociais. Segundo agentes das áreas de saúde e de
serviço social, moram hoje na Ilha inúmeras famílias pobres oriundas não só do lugar, mas
também de outras regiões do Estado e do país, sobretudo da região nordeste do Brasil.
Considerando-se que o turismo é praticamente a única fonte de renda da Ilha, o índice de
desemprego é muito alto, principalmente fora da época de temporada.
Contudo, a aproximadamente 36 quilômetros do Boqueirão, numa curva que se
forma no lado do canal, situa-se Pedrinhas, bairro que exibe uma paisagem que parece
próxima de ter ficado congelada num tempo em que o valor da terra não passava pelo grifo
do capital. As ruas de areia que, a pedido tanto de caiçaras quanto de veranistas ainda não
possuem iluminação elétrica, são ladeadas por casas que, em seu conjunto, ainda fazem
lembrar uma agradável vila caiçara, como realmente é! São aproximadamente 250 casas,
sendo que cerca de 60 pertencem às famílias de lá. Entretanto, curiosamente, a pessoa de
fora que caminha pelas ruas do bairro tem a impressão de que o número de casas,
cercadas por muita mata virgem, é muito menor. De acordo com a legislação da APA, os
lotes vendidos não podem ter menos de 500 m2 e só se pode desmatar a área que vai ser
construída. Ao que parece, essa lei tem sido respeitada no bairro.
Também chamam a atenção pequenos "out doors" assinados pela Associação de
Moradores do Bairro de Pedrinhas, que pedem que se mantenha as ruas limpas, ou que
pedem aos pais para não deixarem crianças dirigirem automóveis nas ruas do bairro. A
impressão de urna comunidade organizada, que as ruas limpas e os "out doors" da
Associação transmitem é correta. E mais: segundo as lideranças de lá, é a única
comunidade organizada e com considerável poder de reivindicação existente na Ilha e,
possivelmente, uma das raras do Litoral do Vale.
Mas como chegaram a, esse nível de união e de organização? Vejamos,
rapidamente, um pouco de sua história. Os caiçaras que vivem lá guardam muito bem a
memória do ancestral que fundou a comunidade em 1906. Desde então, viviam, como
sabemos das comunidades caiçaras do sudeste brasileiro em geral, de uma economia que
combinava agricultura, caça, pesca e extrativismo segundo regras costumeiras que pautam
o uso do meio ambiente e a transmissão da terra. Conforme vimos nas falas transcritas
acima, desde a chegada dos primeiros turistas, que há cerca de trinta anos compraram
terrenos em Pedrinhas, houve um entrosamento muito grande com os moradores do bairro,
o que gerou um espírito de cooperação entre uns e outros, de tal forma que os veranistas
sempre cooperaram com as obras comunitárias realizadas por iniciativa dos moradores.
Em 1991, foi fundada a Associação dos Amigos do Bairro de Pedrinhas (AABP), cujo
estatuto foi elaborado com base em outro estatuto, o da Associação dos Amigos de Bairro
de Vila Hamburguesa, na cidade de São Paulo. Nessa época, já haviam tido a iniciativa de
diversas realizações, como a construção da escola, do posto de saúde, e da primeira
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cabine telefônica de lá. Os moradores já se reuniam para discutir os problemas existentes
na comunidade e propor soluções para os mesmos. E o que parece mais original nessa
forma de organizaçãoé que os moradores mantiveramautonomia para propor as soluções
que pareciam mais adequadas à comunidade. Enquanto eles pensam e discutem soluções
e entram com o trabalho, os veranistas, que costumam apoiar as propostas da Associação,
entram, conforme já vimos, com apoio material e/ou financeiro, como nos casos da
instalação das linhas telefônicas, da instalação da antena parabólica com retransmissão
para todas as casas e da captação de água a partir de uma cachoeira situada no outro
lado do canal, entre outros aqui relatados por nossos entrevistados.
Além da organização política e da cooperação entre morador e veranista,
concorrem para a manutenção da qualidade de vida da comunidade os empregos de
caseiro, arrumadeira, faxineira, que oferecem salários mensais, além dos "bicos" de
pedreiro e jardineiro, que inclusive têm proporcionado a alguns dos seis jovens que
freqüentam cursos técnicos no município de Registro, a renda necessária ao pagamento de
seus estudos. Observemosaqui um fato curioso: sabemos que a introdução do turismo e a
transformação de populações caiçaras em empregados de turistas têm, na maioria das
vezes, atuação negativa sobre culturas tradicionais litorâneas, na medida em que a lida
com as tarefas cotidianas vai sendo substituída pelo trabalho com o turismo. No entanto, os
moradores de Pedrinhas puderam, através do turismo, reconstruir vários aspectos de seu
modo de vida, fator elementar de sua atual reproduçãocultural.
Em parte devido à dedicação ao trabalho com o turismo, em parte devido às
restrições impostas pela legislação ambiental, não mais operam várias práticas tradicionais,
ou as fazem com muito menor freqüência. Ainda assim, têm em comum história e memória
que os identifica como seres do lugar, em oposição aos seres de fora. Estes, veranistas
que em sua maioria têm sido induzidos a uma convivência saudável e prazerosa com
aqueles que há várias geraçõesjá ocupavam o espaço hoje compartilhado.
É importante salientar que a Associação tem um relativo controle sobre
determinadas atitudes de pessoas de fora que possam lhes causar algum tipo de dano,
como o trabalho junto aos turistas para evitar que pesquem com rede. Conforme nos relata
Nezinho, há cerca de quatro anos, adolescentes,filhos de veranistas, estavam perturbando
os moradores com o ronco de suas motocicletas em plena madrugada. Para resolver o
problema, bastou entregar aos pais uma carta circular escrita pela Associação, na qual
havia ameaça de apreensão das motos e entrega das mesmas à polícia.
Contudo, os moradores de Pedrinhas não estão preocupados apenas com os
problemas do presente. Estão preocupados com a construção de um futuro que mantenha
o nível de organização política atual e a cooperação com os veranistas. Tanto que a
diretoria da Associação, até o ano passado (1996) composta por pessoas mais velhas,
passou a contar com sete pessoas jovens e com um veranista em seus quadros. Dentre
esses jovens, encontram-sealguns que estudam na escola técnica de Registro.
Consideramos a história de Pedrinhas importante na medida em que ela pode
ilustrar possibilidades de se explorar o turismo de uma forma equilibrada, protegendo
direitos e práticas locais, e impedindo a degradação ambiental. Pode ser considerada nem
tanto como exemplo, mas, principalmente, como uma referência para outras comunidades,
da mesma forma que, para constituir-se, a Associação de Amigos do Bairro esteve
buscando referências em associações de moradores de lugares distantes, tanto física
quanto culturalmente.
~) diversificação da economia
Só que a questão de trabalho comunitário é complicado, é difícil. Porque pensar.
comunitário é difícil, individual já é mais fácil. O resultado é muito pequeno ainda,
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não é um resultado que chama atenção. Não é um resultado que vai agregar mais
pessoas de repente. Ao contrário, estamos fazendo com a granja. Outras pessoas
já estão querendo entrar no grupo e formar outros grupos, achando que a granja é
uma saída.
P- Como foram formados?
R- Fomos até a comunidade, partindo de um princípio que esses bairros são os
mais distantes de Eldorado, que nunca foram trabalhados justamente pela
dificuldade de se chegar até eles. Um pessoal que não interessava muito, estava
meio esquecido, principalmente porque a estrada lá era meio difícil.
P- Quais são esses bairros?
R- São dois bairros que trabalhamos ali embaixo. O (... ) e o Quadro Vergueiro,
este é um bairro que concentra mais ou menos 100 famílias, tem escola. Esse( ... )
é um bairro que tem muita dificuldade para se chegar até lá. Escolhemos esse
bairro porque as pessoas lá não estavam sendo assistidas. Fomos até lá,
conversamos com esse senhor, falamos com outras famílias. Até que teve um
momento de sensibilização, o que é um processo demorado até as pessoas
começarem a acreditar em você. Quando você leva uma primeira palavra, um
primeiro motivo de saída para as famílias, elas têm dificuldade em acreditar que
seja viável. Até porque, em outros bairros houve várias experiências que o
pessoal veio até eles, depois foi embora. Não tiveram a preocupação de não
frustrar. Conversamos com eles, formamos o grupo. Num primeiro momento o
pessoal aceitou bem. Depois, quando começou ver a dificuldade, começou a
evadir. Depois voltou outra vez. Hoje em dia tem um grupo pequeno para horta e
roça. Um pouco mais para cima, nós fizemos um grupo para criação de porcos.
Só que conversando com o pessoal do bairro, próximo do local para a criação de
porcos, o pessoal achou que poderia ter prejuízo para o rio, podia contaminar o
rio. Nós concordamos com eles porque o nosso trabalho é de ouvir a comunidade.
Vimos que não era viável e fizemos a criação de frangos. Já saiu o primeiro corte.
Até a entidade está comprando os primeiros frangos. Na segunda-feira vamos ter
o corte dos últimos para estar vendo outra remessa de galinha para ovos, as
poedeiras.
P- Como esse trabalho volta para a comunidade?
R- O objetivo maior do projeto seria primeiro dar sustento às famílias ...
( ... )
Foram quatro anos de luta. Até você ir no local que nunca ninguém se
preocupou ... Hoje em dia tem outra cara porque a gente começa a ter projeto. Vai
indo, vai levando, vai falando com o prefeito. Mas muitas pessoas acham que ali
não é necessário, não é viável. Mas está dando certo.
(Lúcia I Eldorado)
P- PED é o quê?
R- Projeto de Execução Descentralizada. É um convênio do Ministério [do Meio
Ambiente], da Secretaria do Meio Ambiente e prefeitura municipal de Ilha
Comprida, com recurso do Banco Mundial. É um recurso a fundo perdido. Não
tem que devolver esse dinheiro. Vai ter que gastar esse dinheiro e vai envolver 3
municípios: Cananéia, lguape e Ilha Comprida. A sede deveria ser em Cananéia,
mas por problemas jurídicos de inadimplência o projeto ficou aqui. 80% do âmbito
do projeto, onde vai acontecer realmente, é em Cananéia. Ele tem seis
atividades: primeiro é o manejo de plantas naturais e de ostras, desenvolvido em
Cananéia; o outro é a montagem de uma pequena serraria em lguape, para
ressuscitar a caxeta, que já foi uma atividade produtiva. ( ... ) Essas serrarias são
um início. Vão trazer as caxetas e transformá-las em tabuinhas, porque hoje não
se fabrica mais lápis porque as lapiseiras tomaram conta, mas tem outras
utilidades como fazer tamanquinhos, hoje em dia está usando muito. ( ... ) Até por
essa utilização da caxeta estão fazendo estudos de marketing para ver qual a
utilização, qual o mercado, porque não adianta estimular uma atividade e não ter
escoamento. A idéia é fazer a identificação dos caxetais, fazer os planos de
manejo com aprovação.
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P- Quero perguntar a respeito da participação das comunidades na elaboração
desse programa. Que tipo de consulta está sendo feita nas comunidades?
R- Não foi feita. Foi feito assim, com coisas que na verdade já estavam sendo
feitas. Por exemplo, no caso da ostra, demorou muito tempo para ser aprovada.
Essa idéia já era antiga, porque já tinham sido feitas algumas experiências (. .. ).
Esse programa da ostra já estava sendo executado. Enquanto que a caxeta já era
um compromisso; quem lutou muito pela caxeta foram as mulheres lá do Rócio,
em lguape. Uma das idéias do projeto é que essas pessoas serão as primeiras
empregadas da serraria comunitária, porque elas que lutaram. O projeto não
começou ainda, está atrasado.
P- A Associação é formada pelos caxeteiros, é uma iniciativa deles?
R- É uma luta da Associação, ela já foi muito forte ( ... ).
(Maria Meneses / Ilha Comprida)
P- Você tocou no assunto da pupunha que vai para a questão do desenvolvimento
sustentado. Aqui na região tem programas de desenvolvimento sustentado?
R- Tem uma coisa interessante que é o Projeto de Execução Descentralizada,
PED, do qual a Ilha Comprida é a sede. Esse projeto envolve lguape, Cananéia e
Ilha Comprida, e os recursos são por volta de 700 mil reais. lguape tem um
projeto de desenvolvimento sustentado de caxeta, um projeto de ( ... ) da manjuba.
Em Cananéia, é engorda de ostras e um processo de retirar da mata algumas
coisas. Na Ilha Comprida, é voltado para as comunidades de pescadores porque
eles não tinham onde acondicionar o pescado; eram obrigados a vender num
preço muito baixo. Eles estariam recebendo freezer a gás para acomodar esse
pescado e uma construção (... ) voltado ao turismo. Em termos de recursos, no
caso de Ilha Comprida, o recurso deve girar pela ordem de 150 mil reais. O
interessante desse projeto não é o recurso, mas as licenças ambientais que
possibilitaram essas obras, da caxeta, da engorda da ostra, da exploração da
mata. Essas licenças abriram uma porta para a gente poder entrar em cima dessa
legislação ambiental.
( ... )
Eu tenho dito o seguinte: o modelo de desenvolvimento econômico de outras
regiões, não é o mesmo do Vale, pelas peculiaridades que ele tem. Tenho certeza
que todos os técnicos enxergam isso e é bastante claro: tem uma potencialidade.
Mas como efetivamente potencializar, como fazer isso preservando o ambiente,
esse é o desafio. Quando se fala em levantar a questão dos recursos do Vale, nós
já temos vários estudos nesse sentido. O estudo que está precisando é como se
potencializar. Só de estudos acadêmicos da questão Vale, temos pilhas e pilhas
de documentos de informação. O que nós não temos é como a gente poderia
estar utilizando isso para a população e para a região passar a estar inserida na
realidade do Estado de São Pauto, que é produtivo, que faz frente a países da
América Latina. E nós aqui no Vale não estamos participando desse processo. A
gente ouve, por outro lado, falar em globalização, e nós vamos ficar fora disso
cada vez mais. A distância aumenta cada vez mais, a distância da nossa
realidade para com o desenvolvimento. Então hoje existe tecnologia, uma série
de coisas que num passado não tinha e hoje temos. Consome investimentos,
consome recursos. Vamos pegar um exemplo: comparo o Vale do Ribeira com
uma criança superdotada; se você não investir nessa criança, ela não vai
desenvolver seus dons, e ela, até pela sua potencialidade, custa mais cara que
uma criança normal. Se você não fizer esse investimento, ela não vai dar retorno
nenhum. O Vale é essa criança cujo pai é pobre, ou que talvez não tenha
percebido essa sua condição. O pai seria o Estado e não está investindo nela. E
os irmãos poderiam, amanhã ou depois, receber benefícios desse membro da
família que é super dotado; o que eles poderiam produzir seria muito bom para o
resto da família. Isso é o que está acontecendo no Vale. Desenvolvê-lo é caro
porque as suas complexidades, as suas necessidades, são diferentes das de
outras regiões.
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P- Pela sua experiência, qual seria a vocação do Vale?
R- Ela é altamente diversificada. Por isso que o modelo de outras regiões não
serve para o Vale. Ele tem tudo, só que talvez não nas quantidades e até em
muitas quantidades, que não vale a pena a exploração porque o preço disso no
mercado seria baixo. Ou, ainda que a viabilidade econômica de exploração, pelos
preços de mercado, no momento ainda não seja viável essa exploração, falando
na questão dos recursos minerais. Misturando esses dois recursos, hídricos e
minerais: o grande produtor de areia para a construção civil da Grande São Paulo
é a região de Jacareí ( ... ). Nós temos um sério problema com o nosso rio que está
assoreado, que é um grande produtor de areia para a construção civil. Agora, com
a duplicação da BR 116, essa ligação São Paulo - Vale do Ribeira duplicada, pode
aumentar esse fluxo da exploração da areia do Rio Ribeira para a Grande São
Paulo ou outras regiões. Isso é um, aqui são inúmeros, as coisas aqui começam
muito incipientes. O Vale se voltou única e exclusivamente para a questão da
banana. Outras regiões descobriram a banana de uma maneira mais favorável,
até pela topografia da região. O caso de Santa Catarina, o caso do Norte. ( ... ) Nós
só nos atemos à questão da banana. O chá morreu, a questão dos búfalos está
começando, não está acontecendo definitivamente. Voltando no recurso hídrico,
hoje, quando se fala em cultura orgânica, a gente poderia estar aproveitando esse
recurso hídrico para fazer( ... ). Poderia aproveitar esse recurso para fazer
piscicultura. Todas essas atividades são uma alavanca, mas não são a única.
Essa é a complexidade do Vale: tem que ser o peixe, o búfalo, tem que extrair a
areia, tudo. A vocação é múltipla. Hoje nós continuamos com a mesma
mentalidade de quando começou a ser colonizado o país, que é a monocultura.
Temos a monocultura regional. Se pensar de uma outra maneira, é uma coisa
certa também de se ter culturas em locais mais apropriados. Mas aí tem um
negócio complicado que é o mercado.
(Décio I Ilha Comprida)
R- O PED está fazendo projeto de cima para baixo em vez de consultar para ver
o que eles querem. Eles não estão fazendo o que deveriam fazer. Conversar com
um é uma coisa, precisa é conversar com todos!
P- o que se poderia fazer para melhorar a situação desse povo?
R- É o caso do PED que eu acho que devia tentar reunir e ver o que eles
precisam: se é material, se é embarcação com motor, se é alguma coisa para
fazer gelo ... Ver com eles o que é preciso para melhorar. Soluções oficialmente
não te respondo porque eu acho que tem que consultar pessoalmente as
comunidades para isso.
(Nezinho / Ilha Comprida)
Voltando ao assunto do desenvolvimento, eu queria dizer também que, se tem
alguém interessado em desenvolver a região aqui, deveriam pensar para a gente
também uma forma assim de crédito para um projeto que seja para trabalhar com
desenvolvimento sustentado. Porque a gente vê que para grandes obras, tem
financiamento e para nós, eles pensam o desenvolvimento de uma outra maneira,
que essa questão de financiamento fica fora. Então eu acho que deveriam pensar
em dar para a gente um crédito, um apoio técnico que não temos aqui. A gente
sabe que financiamento só tem para os fazendeiros na região e para essas
grandes obras que querem fazer. Para o pequeno, principalmente para os
quilombos, não existe essa coisa. Se quiser desenvolver mesmo essa região, tem
que pensar nisso para o povo pobre aqui da região.
(José Rodrigues - lvaporunduva I Eldorado)
Temos vários projetos, como a criação de peixe, temos o plantio da mandioca.
Para fabricar a farinha, temos planos. A rapadura. Os canaviais, tentar plantar.
Tentar produzir e com isso não ter que ir fora para o sustento.
(... )
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O projeto da farinha, para nós aqui é naquele sistema antigo, com o fominho, a
roda. Mas acontece que para agora, para lutar por uma quantidade grande, a
gente vai precisar de mais coisas. Um maquinário mais potente, motor. Qualquer
coisa que resolvesse a questão para a moagem de cana, para ralar a mandioca. E
isso depende de dinheiro. E dinheiro a comunidade não ·tem mesmo. A
piscicultura é também para nós bastante difícil. Mas a gente tem que fazer no
sistema do mutirão, como usamos para fazer a roçada, para carpir e colher a
produção. A gente vai ter que tentar fazer, através de enxadão, um tanque
bastante grande. E máquina para vir aqui, não tem estrada, não tem nada. Então
a gente vai ter que trabalhar com as próprias forças da comunidade.
P- Você falou que a comunidade quer aumentar a produção para poder colocar no
mercado. O que é preciso para isso?
R- Como eu já falei, o sistema financeiro é uma das principais coisas. Embora a
gente faça mutirão, não é fácil. E para comprar equipamentos, máquinas,
transporte? É lógico que com o tempo isso vai desenvolvendo e a gente vai
tirando o subsídio daí, da produção. Então isso vai facilitar. Ainda mais no
começo, precisa de apoio, ( ... ). Aí é preciso ter alguém que se interesse pela
gente, que lute lá fora para comprar essa mercadoria. o melado, a rapadura, a
farinha, essas coisas. Já tem que ter um ponto. A gente aqui não entende muito
bem. Então tem que colocar alguém que se interesse. É claro que com o tempo a
gente vai conseguir alguém daqui de dentro para fazer isso para a gente.
(Laurindo I Praia Grande)
Aqui no Vale vem muita gente que depois vai embora. Em 85 veio um grupo de
técnicos para trabalhar realmente com o pequeno produtor, porque todas estas
outras alternativas que vieram contra a guerrilha [da Vanguarda Popular
Revolucionária - VPR, comandada pelo capitão Carlos Lamarca] vieram ...
Acreditaram que é o grande empresário, que sabe tirar o lucro, que sabe tirar o
juros, que sabe ordenhar a vaca. Foi para eles que veio o dinheiro. Quer dizer,
nem estes empresários conseguiram ordenhar a vaca, destruíram a vaca, estão
destruindo a vaca. E nem nas coisas que foram voltadas para o pequeno produtor
no Vale do Ribeira, quando começa a discordar do que o pessoal do poder quer, é
cortado. O Ronaldo [Ribeiro} liderou a última tentativa de trabalhar com pequeno
produtor que foi o Cedaval. Tinha um grupo que trabalhava com galinha caipira.
Meu primeiro trabalho aqui no Vale foi vacinar galinha nos sítios. O pessoal não
tinha nem galinheiro. Você chegava, ia para casa do produtor, ele tinha prendido
as galinhas tudo dentro da casa dele e você tinha que correr para vacinar.
Agora, o que acontece é, por exemplo, o caso do Ronaldo. O Ronaldo está com
uma empresa [de assessoria florestal em manejo de palmito no Vale} mas não vai
ser para o pequeno produtor também. Então, quem vai trabalhar com estes
pequenos produtores? Isto eu falo, eu trabalho com eles não é para dar qualidade
de vida. Qualidade de vida eles têm. Quem não tem somos nós, que oensamos
na natureza com a cabeça do agiota, que você tira juros dela.
(Osvaldo I Cananéia)

vejamos uma síntese dessas visões e alguns comentários:
1. A vocação econômica do Vale é altamente diversificada;
2. Já existem inúmeros estudos sobre as potencialidades do Vale, mas é preciso a
formulação de propostas para, efetivamente, se explorar esse potencial diversificado;
3. Entre essas potencialidades,
encontram-se: recursos hídricos e minerais, diversificação
da agricultura, pecuária, piscicultura, manejo sustentado do meio ambiente, turismo;
4. Apesar das diversas possibilidades econômicas, o Vale ainda apoia-se na monocultura
da banana;
5. Para se explorar essas diversas possibilidades, é preciso que o Estado faça grandes
investimentos no Vale;
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6. Os investimentos feitos até hoje na região têm sido sempre dirigidos às grandes
empresas agropecuárias, sendo que os pequenos produtores e as comunidades
tradicionais têm sido ignoradas no que diz respeito ao apoio técnico e financeiro;
7. Diversas comunidades, sobretudo as de quilombos, estão organizadas e têm diversos
projetos que poderiam ser alternativas para o desenvolvimento econômico. Contudo, para
impulsionar esses projetos, precisam de apoio técnico e financiamento;
8. Modelos de desenvolvimento de outras regiões não se adequam ao Vale;
9. Em termos de ação governamental, há o PED, que está realizando, nos municípios de
lguape, Cananéia e Ilha Comprida, projetos em áreas diferentes: exploração da caxeta,
cultivo de manjuba, engorda de ostras, entre outras atividades;
10. Há também projetos de trabalho coletivo sendo implantados em bairros carentes por
iniciativa municipal, como é o caso da granja comunitária em Eldorado.
Podemos perceber que muitos dos entrevistados concordam que é preciso superar
a monocultura da banana em direção a uma diversificação das possibilidades de
desenvolvimento socioeconômico. Contudo, até agora, pouco tem sido feito no sentido de
se viabilizar novas alternativas econômicas. Como já disseram alguns agentes locais, os
grandes projetos formulados para o Vale nunca apresentaram resultados capazes de livrar
a região do estigma do "atraso".
No início deste capítulo, apontávamos uma política governamental que, durante a
década de 1970, se recusava a considerar que as comunidades que habitam o Vale,
sobretudo
as rurais, devem
estar
necessariamente
inseridas
no processo
desenvolvimentista. Contudo, traçando uma evolução dessa política, constatamos,
felizmente, uma mudança importante. Na década de 1980, preocupações com a
preservação ambiental trazem à tona uma questão: porque a população local, além de não
colaborar com as medidas preservacionistas implantadas pelo Estado, resistia à legislação
ambiental? No Plano Diretor do Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira, de 1985,
formulado pela Sudelpa durante o governo de Franco Mentora, constata-se a "resistência
de setores da população ao cumprimento de medidas de proteção" e aponta-se que "é
preciso, antes de tudo, distinguir claramente os setores que resistem às medidas de
proteção e os motivos que têm para adotar essa atitude".
Hoje sabemos que a resistência dos setores populares deve-se ao fato de que essa
legislação visava preservar a Mata Atlântica em detrimento da continuidade física e cultural
de comunidades que historicamente estiveram vivendo no Vale de forma harmoniosa com
o meio ambiente. Embora esse Plano Diretor tenha um enfoque principalmente
ambientalista, ele chama a atenção para a necessidade de um diálogo estreito com· a
comunidade e a necessidade de um programa de desenvolvimento da pequena agricultura,
com· vistas ao aumento da produtividade. No Macrozoneamento do Complexo EstuarinoLagunar de lguape e Cananéía, de 1990, elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, afirma-se que "a questão fundiária, após anos de tentativas
inconclusas, permanece ainda com grande dívida social para com a comunidade da
região", e que "a posse definitiva da terra apenas garantiria uma certa sobrevida às suas
populações e que se faz absolutamente necessária uma intervenção profunda e
organizada na dinâmica de exploração dos recursos naturais, presentes no ecossistema
estuarino-lagunar, sendo, para tanto, fundamental o resgate das pesquisas tecnológicas e
das práticas conservacionistas da população, no aproveitamento dos recursos naturais no
ecossistema maior da Mata Atlântica".
O Projeto de Execução Descentralizada, PED, criado na década de 1990 em
convênio com o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente e prefeituras
dos município de Ilha Comprida, lguape e Cananéia, elaborou vários projetos a serem
implantados em algumas vilas e bairros desses municípios: manejo de bancos naturais de
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ostras; implantação de unidade processadora artesanal de pesca; introdução de técnicas
de agrosilvicultura em pequenas propriedades; eletrificação de equipamentos coletivos
através da implantação de painéis fotovoltáicos; manejo sustentado de caxeta e
implantação de serraria comunitária. Salientemos aqui que, ao contrário de outros tantos
projetos anteriores, os do PED, no que pesam as críticas à falta de uma consulta mais
ampla às populações às quais estão destinados, já não visam mais o desenvolvimento do
Vale e sim, o desenvolvimento de comunidades do Vale. Finalmente, temos o já citado
Diagnóstico Ambiental Participativo do Vale do Ribeira e Utoral Sul, resultado de um longo
trabalho em conjunto com professores da rede pública de alguns municípios. Neste
momento, ao menos no que diz respeito ao plano ideal dos projetos governamentais,
podemos perceber consideráveis progressos, na medida em que estes começam a
vislumbrar horizontes de desenvolvimento socioeconômico possíveis somente com a
intensa participação da população e que já se reconhece a importância dos saberes locais.
Outro ponto importante é a diversificação de atividades econômicas nesses novos projetos,
o que vai ao encontro do ideal de futuro imaginado por alguns de nossos entrevistados.
Por outro lado, vemos que a prática da implantação de projetos governamentais
continua ainda muito longe de beneficiar amplamente pequenos produtores e as chamadas
comunidades tradicionais: capuavas, ribeirinhos, caiçaras e quilombos. Percebemos esse
fato denunciado principalmente nas falas de lideranças de comunidades organizadas.
Sabemos que até agora o Vale do Ribeira tem, desde a década de 1940,
contribuído imensamente com o processo de industrialização e desenvolvimento da região
sudeste do Brasil e com o enriquecimento de empresários de vários setores. Em
contrapartida, a região tem recebido quase nada em troca.
Muitas das falas de nossos interlocutores expressam o desejo e a necessidade de
uma inversão dessa prática. A história comprova que não é viável a aplicação de planos de
desenvolvimento preestabelecidos para o Vale. Desenvolver a região significa desenvolver
as várias comunidades existentes. O que equivale a dizer que é necessário, antes de mais
nada, aprender com elas mesmas quais são essas fórmulas desenvolvimentistas .
É interessante observarmos, conforme vemos em Martinez, que o Plano Diretor do
Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira, intitulado Masterplan, encomendado à
Sudelpa pelo governador Franco Montara, elabora estratégias próximas às reivindicações
atuais de muitos de nossos interlocutores: "1. incentivo à pequena agricultura no sentido de
aumentar sua produtividade, elevar seus rendimentos e diversificar sua produção; 2.
incentivo ao desenvolvimento da piscicultura, voltada para o pequeno pescador, com o
objetivo de melhorar a qualidade de seu produto e elevar sua renda; 3. constituição de
programas que buscavam a regularização fundiária, com a finalidade de fixar o homem à
terra; 4. estímulo à participação das comunidades para levantar suas necessidades e
descentralizar a administração; ( ... )" (apud Martinez, 1995:108).
Se as metas do Masterp/an estiveram tão próximas de atender os anseios da
população do Vale do Ribeira, porque este plano foi mais um entre tantos outros que não
deram certo? Recorramos novamente a Martinez para responder a esta questão. A autora
nos mostra que havia um descompasso entre a formação dos técnicos, preparados
principalmente para atender agroindústrias que utilizavam tecnologia avançada, e as
práticas dos pequenos produtores da região, que utilizavam, e ainda hoje utilizam técnicas
agrícolas muito simples:"( ... ) os grupos de lavradores ou de pescadores eram estimulados
a mudar sua forma de produção, porém, ou resistiam a esta mudança (normalmente, por
não entenderem as razões para isto) ou, quando as aceitavam viam-se imobilizados, pois,
precisavam utilizar máquinas dos órgãos estaduais, que eram em número insuficiente para
atender a demanda" (idem, ibidem: 113). "Destacava-se também os dois problemas
básicos que o Estado enfrentava: máquina administrativa pouco adequada à solução dos
problemas da pequena propriedade, e inadequação entre a realidade do lavrador e os
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-métodos utilizados pelos agrônomos, que não estavam preparados para compreender a
produção camponesa. Isto levava o agrônomo a não mais prestar assistência à pequena
produção; ao contrário, ofereciam seus serviços aos que pudessem absorver o pacote
tecnológico, que eram os grandes proprietários, o que acabava por concentrar ainda mais a
renda" (idem, ibidem: 114-115).
Outra deficiência do Masterplan apontada por Martinez é a falta de financiamentos
diretos para os pequenos produtores no caso de projetos de implementação da pesca e de
instalação de fábricas de banana passa: "Evidencia-se, deste modo, o interesse em atrair
capital privado para a região; o fundo público seria assim, utilizado não mais para criar
infra-estrutura ou incentivos fiscais, mas sim, para aplicar o projeto proposto, a fim de
demonstrar sua eficiência e desta forma, atrair o capital privado. Neste sentido, a
autonomia dos pequenos produtores corria sério risco de ficar comprometida, o que
novamente contradizia o discurso do próprio governo. Nesses dois casos - Projeto
Fazendeiro do Mar e Projeto Banana Passa - a forma de atuação governamental havia
mudado em relação ao período militar, mas sua essência permanecia a mesma" (idem,
ibidem: 120).
Portanto, para que se constitua, no Vale, um futuro livre do estigma de região mais
pobre do Estado de São Paulo, é preciso que se transponha o fosso que há entre a visão
tecnicista de agentes governamentais e as representações culturais quer pautam o modo
de vida das populações locais.
Já falamos dos diversos projetos de desenvolvimento elaborados por comunidades
que estão organizadas, sobretudo as de quilombos. Convém salientarmos que não são
projetos isolados. Existem planos para a formação de uma federação de quilombos, o que
daria uma viabilidade ainda maior a esses projetos. Martinez (1995) nos fala da importância
da formação das Associações de Moradores no Vale para a resistência à expropriação de
terras desde a década de 1970. Percebemos que hoje, Associações de Moradores e
Associações de Quilombos também estão se organizando para elaborar projetos de
desenvolvimento econômico. Contudo, tais projetos só serão realizados se houver o apoio
técnico e financeiro que as próprias comunidades estão reivindicando. Mas é importante
que não se confunda tal reivindicação com pedidos de assistencialismo. Como vimos na
falas de uma das lideranças do Quilombo de Praia Grande, existe a consciência de que um
apoio inicial poderá levar, futuramente, a uma independência econômica para a
continuidade desses projetos.
José de Souza Martins, que tanto nos tem fornecido instrumentos para o estudo de
sociedades indígenas e camponesas, expropriados cuja história de flagelos envergonha a
própria história da humanidade, nos diz o seguinte:
O estranho não é, entre nós, apenas o agente imediato do capital, como o
empresário, o gerente e o capataz, mas é também o jagunço, o policial, o militar.
E, ainda, o funcionário governamental, o agrônomo, o missionário, o cientista
social. Embora cada um trabalhe para um projeto distinto, raros são os que
trabalham pela vítima dos projetos de que são agentes. São, portanto,
protagonistas da tragédia que aniquila os frágeis e que, por isso, nos fragiliza a
todos, nos empobrece e nos mutila, porque preenche com a figura da vítima o
lugar do cidadão. E nos priva, sobretudo, das possibilidades históricas de
renovação e transfonnação da vida, criadas justamente pela exclusão e pelos
padecimentos desnecessários da imensa maioria.
(Martins, 1993:13)

Dentre a população do Vale, os quilombos, por sua organização política e pela
legislação, que finalmente reconhece o direito às ''terras de negros", são os que atualmente
estão mais próximos de recuperar a independência material e a cidadania que lhes têm
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sido roubadas durante o processo histórico de que estivemos tratando e ainda iremos tratar
no próximo capítulo deste Olhares Cruzados. Contudo, o Estado e a sociedade têm o
dever moral de atuar para que sejam criadas condições para que caiçaras, "caipiras" e
capuavas do Vale possam todos organizar-se politicamente e formular, cada comunidade,
ou bairro, seus próprios projetos de desenvolvimento. E o apoio técnico e financeiro que
eles mesmos reivindicam nos parece ser o caminho mais viável para restituir-lhes a
cidadania, que até agora tem sido substituída pelo lugar da vítima. E devolver a todos nós,
nossa própria dignidade.
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CAPÍTULO 7

--.
--

DE OLHO ABERTO: UMA SÍNTESE DAS VERSÕES

Este de olho aberto é integralmente nosso. Isto é, ele recupera e recompõe a parte
de comentários e sínteses que estivemos fazendo em alguns capítulos mais polêmicos e
mais indispensáveis, de nosso ponto de vista. Aqui está apenas a reescrita, com apenas
pequenas modificações e alguns poucos acrescentamentos, de tudo o que estivemos
percorrendo entre o meio e o final dos capítulos em questão. De maneira alguma fazemos
aqui maiores comentários. Para um texto sobre o Vale do Ribeira, que inicialmente
prometia ser apenas urna recompilação de "olhares cruzados" de diferentes atores sociais
da região, já há intervenções nossas demais.
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sobre o extrativismo
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1ª. Há mais de uma conotação para o termo extrativismo. Notamos que o
extrativismo chamado tradicional compreende quantidade extraída e significado econômico
e cultural diferenciados do extrativismo visando o mercado. Mas, uma crítica comum que
ouvimos no Vale, e fora dele, é que a população tradicional também pratica a extração dos
produtos vegetais (palmito, principalmente) e dos animais (caranguejo, por exemplo),
visando a venda e, portanto, como fonte de renda, muitas vezes, inclusive, não
complementar a uma outra atividade principal, mas como única renda/Porém, a literatura e
a história vivida por esta população nos fez ver que a prática do extrativismo visando o
mercado chegou no Vale junto com os primeiros interesses governamentais de
desenvolvimento da região. Não foi a população tradicional que foi oferecer o palmito no
mercado enquanto um produto fino, ao contrário, foram as fábricas de palmito que se
instalaram na região, fundamentalmente após a década de 50 e ensinaram a população a
ver no palmito uma fonte de renda e transfonnararn esta população em sub-empregada do
capital. Observa-se, então, que demandas externas ao Vale estimulam diretamente o
extrativismo, não apenas do palmito, mas da madeira, dos recursos lagunares e estuarinos
(caranguejo, ostras, etc.) e litorâneos (musgo, avencão, etc.)/
-D Uma das estratégias legais, ao lado das ações administrativas, penais ou civis, para
tirar a população da ilegalidade na extração destes itens é a prática do manejo vegetal e
animal. Já existem importantes iniciativas no Vale, principalmente quanto à extração da
ostra e do palmito, mas não suficientes ainda para retirar amplas parcelas da população
das atividades ilícitas. O apoio e estímulo das prefeituras e do Estado, das universidades,
dos - institutos de pesquisa, das organizações não-governamentais, etc. para o
desenvolvimento de projetos de manejo têm sido apontados por diferentes sujeitos (do
promotor de justiça ao pescador artesanal) como uma das vias para a diminuição da
ilegalidade . .,_
2ª. Não houve propriamente uma política para extração de florestas, mas houve
uma política pesqueira, que, à semelhança de outras políticas de desenvolvimento, gerou
abusos no uso dos recursos públicos, creditícios, humanos e naturais. Ao lado daqueles
que utilizaram créditos bancários e incentivos fiscais para engordar empresas não ligadas
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ao setor pesqueiro,·houve aqueles que, desconhecendo o setor, nele se lançaram em
função da enorme lucratividade que as políticas pesqueiras possibilitavam. Lucratividade
que se iniciava nas isenções fiscais e tinha seu grande filão numa matéria-prima
aparentemente abundante. Em nenhum momento houve uma política sistemática para
financiar e investir naqueles que já conheciam o setor - os pescadores artesanais e
armadores autônomos, e também, na melhoria da infra-estrutura de terra, conservação e
escoamento do pescado, um dos maiores entraves para aqueles que já lidavam com a
pesca. Estes foram enfocados como mão-de-obra para a promissora indústria pesqueira.
Hoje, ao lado da ameaça ou da sobrepesca de várias espécies, os pescadores artesanais
vivem as conseqüências do caráter extremamente predatório da indústria pesqueira
nacional. Tanto quanto os outros trabalhadores do Vale do Ribeira, atingidos diretamente
pela legislação ambiental, os pescadores artesanais sentem-se injustiçados pela
freqüência com que não só são acusados de "depredarem" a natureza, como também são
prejudicados em sua sobrevivência pela fiscalização, que lhes aplica multas difíceis de
pagar, prende seus apetrechos de pesca ou dificulta o acesso às matérias-primasflorestais
necessárias à reprodução de suas artes de pesca. Os pescadores artesanais observam,
inclusive, que a fiscalização não recai da mesma maneira sobre a pesca industrial, pois
freqüentemente há invasão da pesca industrial na área de atuação da pesca artesanal e
também, é notável o volume de pescado que é desperdiçado pela pesca industrial em
função do uso indevido de malhas ou demais apetrechos de pesca. Acredita-se que dotar
de infra-estrutura e pessoal o órgão responsável pela fiscalização da pesca industrial e
fazer valer as leis ambientais referentes à proteção dos recursos pesqueiros, pode ser uma
boa medida inicial de moralizaçãodeste tipo de extrativismo.
Outro problema que dificulta o trabalho e prejudica a sobrevivência dos pescadores
artesanais é a pesca amadora. Para eles, se nenhuma outra categoria profissional admite
a convivênciacom amadores, por que o pescador é obrigado a se submeter a isto? Apesar
do turismo ter sido enfocado, desde meados deste século, como setor promissor de
desenvolvimento econômico e social, o que temos visto, nas várias cidades litorâneas
paulistas onde ele se implantou, é um empobrecimento da população local. O setor
imobiliário, a construção de casas de veraneio, loteamentos, marinas e hotelaria, assim
como o turismo flutuante, têm favorecido a expulsão dos pescadores de suas casas e
locais de trabalho. Assim, a tramitação de um projeto de lei de implantação da pesca
amadora em todo o país traz, ao lado da promessa de criação de empregos, de
conservação ambiental e de desenvolvimento econômico, dúvidas sobre as possíveis
conseqüências do setor, uma vez que a pesca amadora já constitui um conflito para os
pescadores do Litoral do Vale do Ribeira. Os rios e demais locais piscosos que serão
liberados pelo governo para a pesca amadora são, também, os locais de trabalho de
milhares de pescadores em todo o país. Será que, mais uma vez; estes trabalhadores
estarão sendo enfocados como mão-de-obra abundante para a indústria turística? Será
que, mais uma vez, estes trabalhadores serão expropriados de seus locais de trabalho e
moradia? Uma ampla discussão com a sociedade antes da tomada de decisões que
possam prejudicar amplas camadas da população e a normalização da pesca amadora
que já está instalada no Litoral do Vale do Ribeira parecem ser os passos iniciais para não
se reproduzir os erros do passado.
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3ª. Vimos, também, que foram os planos de desenvolvimento implantados sobre o
Vale que possibilitaram concentrações de terra, grilagens, especulação imobiliária,
expropriando grande parte da população de suas terras de trabalho em nome, justamente,
do capital, cujo objetivo são as terras de negócio. Assim, a "cobiça da terra", conforme
definiu um de nossos entrevistados, também acompanhou os planos dos governos. Ou
seja, uma das principais conseqüências da expansão capitalista no Vale do Ribeira foi a
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·especulação fundiária, resultado direto das políticas de desenvolvimento, principalmente
nas décadas de 60 e 70, através dos incentivos fiscais e creditícios. Ao lado dos benefícios
que a ampliação da Br-116 possa trazer ao Vale, principalmente por sua posição
privilegiada perante a política do Mercosul, teme-se um "novo" processo de expulsão e
expropriação de terras. Uma política fundiária séria ainda é aguardada por ampla camada
da população que não detém título de propriedade de suas terras.
4ª. Também, através da ideologia dos planos de desenvolvimento, a lavoura
tradicional, suas técnicas, produtos e sistema policultor, foram considerados
desqualificados e deveriam ser substituídos por lavouras permanentes com interesse de
mercado, práticas mais modernas e produtos de qualidade para exportação. Desta forma,
um bom contingente da população tradicional foi sendo excluído do processo de
"desenvolvimento" do Vale (a chamada incorporação do Vale ao desenvolvimento do
Estado) e, quando não absorvidos como mão-de-obra nas monoculturas, foram e são
jogados em atividades marginais como o extrativismo.
No entanto, com o acirramento dos valores ambientais, a lógica da política
econômica no Vale - desmatando grandes áreas para pasto, para loteamentos, para
extração de madeiras ou para monoculturas, retirando a mata protetora dos rios para o
plantio de bananais, utilizando-se de grandes quantidades de agrotóxicos, extraindo
minérios com sérios danos ambientais etc. - revela a face perversa do desenvolvimento e
da modernidade agroindustrial. Assim, em alguns momentos de nosso campo, há, da parte
da população, praticamente um convite aos ambientalistas e demais interessados na
preservação ambiental para que conheçam suas práticas tradicionais de plantio (agricultura
patrimonial) e extração dos recursos da natureza. Ao lado de uma ou outra técnica, que
alguns acreditam e outros duvidam possam ser mais predatórias, como a queimada, eles
observam que muito do que hoje é denominado manejo e preservação já era praticado por
eles imemorialmente, como a proteção da vegetação da beira de rios e olhos dáqua, dos
topos de morros e encostas íngremes, e o "respeito" à reprodução de espécies da fauna e
da flora quando da necessidade da extração de espécies florestais para confecção de
apetrechos de trabalho, construção e manutenção de casas e, também, quanto à caça e à
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pesca.
5ª. Outro fator que influencia sobremaneira a vida e o trabalho da população do
Vale é o que aqui denominamos o cerco do verde. Antes expropriados e excluídos pelas
leis econômicas, com a legislação protetora do meio ambiente, a população se viu privada
do básico para sua sobrevivência: a lavoura para consumo, o roçado. A lavoura tradicional,
mesmo quando voltada para o mercado, nunca provocou níveis de desmatamento que
colocassem em risco a manutenção da mata. Mas, foi esta mesma população local que
presenciou os desmatamentos provocados pelas empresas ou pelos fazendeiros a título de
implantação de pastos, de cultives para exportação, para extração de minérios, para
loteamentos ou apenas para exploração dos recursos florestais.
Para a população, governo e iniciativa privada se confundem ("os grandes"), o que,
conforme nos mostraram Martinez e Muller, não está necessariamente incorreto. Assim,
são eles os principais beneficiários das políticas econômicas e os menos atingidos pelas
políticas ambientais, seja porque recorrem às indenizações, seja porque não lhes pesa as
multas ambientais, seja porque usam a estratégia do suborno. Há, ainda, uma séria crença
no Vale de que setores ou pessoas dos governos locais, estaduais ou federais estão, ainda
hoje, seriamente comprometidos com os interesses escusos ou ilícitos. Aos "pequenos", no
entanto, à margem das políticas econômicas, a "perseguição" do meio ambiente atinge
diretamente seus modos de vida e trabalho, gerando sérios conflitos sociais.
Uma das formas de combater aqueles que ganham com a clandestinidade - pois
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exploram uma matéria-prima sem custos de produção, pouco gastam com mão-de-obra,
não cumprem com as obrigações trabalhistas e não pagam impostos - seria retirar a
população da ilegalidade. O próprio Decreto 750/93 possibilita isto de duas maneiras:
reconhecendo o direito da população às práticas tradicionais, conforme o exemplo da
comunidade de lvaporunduva em Eldorado, que solicitou uma guia para roçar 60 hectares
de capoeira e o desenvolvimento de projetos de manejo. Para tanto, parece necessário
uma ampla campanha de informação à população e, ao mesmo tempo, adequar as
condições de trabalho (burocracia - por exemplo, agilizar os licenciamentos -, recursos
humanos e infra-estrutura) dos órgãos hoje atuantes no Vale, especialmente do DEPRN,
às demandas da população.
-t. O estímulo à constituição de associações, cooperativas, enfim, formas de
organização, tem. sido apontado também como um caminho para que comunidades ou
bairros inteiros hoje dedicados às atividades extrativas, reivindiquem planos de manejo e
assessoria dos órgãos competentes. Não apenas isto, pois para retirar do Vale sua face
extrativista atual e acentuar sua vocação ambiental e agrícola, inúmeras vezes acentuada
nestes Olhares Cruzados, é necessário políticas governamentais que enfoquem como
prioridade o reflorestamento e a agricultura. No caso da agricultura, não apenas aquela
voltada para o mercado consumidor externo, em geral exportador, mas também aquela
voltada para o mercado regional, portanto, uma política agrícola que tenha condições de
atender o pequeno, o médio e grande agricultor, respeitando as características de cada
um.
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sobre a agricultura

,'"""

r>

,,-....,

,.,...._,
,,,....
,,,....,

,,-,

1°.Toda a agricultura do Vale do Ribeira atravessa um momento de crise bastante
grave. Algumas monoculturas de mercado parecem haver chegado ao final de seu ciclo
(chá). Outras, implantadas há alguns anos, não parecem estar correspondendo às
previsões de início. A banana ainda é o produto de sustento econômico do Interior do Vale.
Entretanto, após duas cheias desastrosas e em função de uma concorrência desfavorável
com outros pólos mais recentes de produção de banana para o mercado, a agricultura do
bananal está atravessando um momento crítico. Seu desaquecimento reflete-se sobre uma
visível quebra da circulação de capital em todo o Vale. Além disso, no momento, são os
bananais a maior fonte de geração de emprego no Interior do Vale. Por seu turno, a
agricultura patrimonial de policultura tradicional continua a ser uma fonte de pequena
renda e de sobrevivência para inúmeras famílias e comunidades tradicionais. Também ela
sofre com os desvarios das sucessivas políticas agrícolas, afora o fato de que as
enchentes e a "questão fundiária" a afetam de perto.
2°. Uma crescente perda de condições (inclusive por causa do "cerco do verde e
suas restrições) de reprodução da agricultura patrimonial de pequena escala, associada às
restrições às práticas extrativistas costumeiras entre caiçaras e "caipiras", expulsa do
campo e das comunidades uma força jovem de trabalho que migra para cidades do Vale
ou de mais longe. Estes são também fatores que "libertam" (no sentido mais perverso
possível do termo) força local de trabalho masculino e feminino para as empresas de
moderna agricultura de mercado e para as recentes iniciativas de neo-extrativismo
empresarial.
3°. Mesmo em se levando em conta a crise presente das agriculturas de mercado,
sobretudo no caso da banana, é urgente a aplicação de uma proposta de manejo dos
bananais. De uma maneira indiscutível eles são, em todo o Vale, a maior fonte de
degradação ambiental. O mesmo deve valer para o controle de todas as agriculturas de
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monocultura de mercado, inclusive aquelas que venham a se instalar no Vale do Ribeira.
Aos olhos da população patrimonial, uma das mais efetivas injustiças em toda a região é a
diferença de tratamento entre o produtor de pequena escala e o extrativista tradicional, e
os produtores de mercado e os neo-extrativistas (sobretudo no caso do palmito, da madeira

·-

,..,,_

--.

e da pesca).

--

4°. Tomadas no seu todo e entre as suas diferenças, podemos reconhecer quatro
tipos de "terras" ao longo do Litoral e do Interior do Vale do Ribeira: a terra de trabalho,
destinada ancestralmente ao trabalho agropecuário tradicional e de pequena escala e, hoje
em dia, em boa medida absorvida por áreas de unidades de conservação ou de seu
entorno; a terra de negócio, resultante em boa medida de apropriações indevidas em uma
região crítica, desde o ponto de vista fundiário e destinada seja à grande agropecuária
empresarial ou, simplesmente, ao jogo da especulação imobiliária rural; a terra de lazer,
bastante mais estendida no Litoral do que no Interior, e crescentemen~e destinada - entre
casas, condomínios e sítios de lazer - a atividades entre o veraneio e o turismo; a terra de
reserve, oficialmente destinada à formação de unidades de conservação entre a Reserva
Biológica e a Área de Preservação ambiental.
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5°. Cremos que uma política ambiental, associada a uma definição da questão
fundiária, deveria levar em conta a totalidade territorial e social do Vale do Ribeira. Deveria
considerar as diferentes categorias presentes e previsíveis para o futuro e deveria propor
alternativas mais diferenciadas e flexíveis de relações entre o trabalho e a natureza. De um
lado, seria oportuna uma política de recuperação de áreas críticas dentro ou no entorno de
terras de negócio, principalmente no caso das matas ciliares ao longo do Ribeira e de
outros rios, seus afluentes. De outro lado, as alternativas de implantação de reserves
extrativistas da Mata Atlântica poderiam introduzir uma saída viável no Litoral e no Interior.
Finalmente, sobretudo para o caso de territórios como os das comunidades remanescentes
de quilombos, sugerimos a possibilidade da implantação de verdadeiras reserves agricolas
em áreas onde a agricultura patrimonial necessita sobreviver com a inclusão forçada ou o
entorno de áreas de conservação.
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6º. O Vale do Ribeira poderia converter-se em um local amplo de um novo tipo de
experiência a ser disseminada por todo o país, com foco em regiões e territórios com
características ambientais e com problemas semelhantes. Falamos de uma atenção
especial aos modos de vida e às tecnologias patrimoniais de extrativismo, de agricultura e
de pecuária em pequena escala. Estudos bastante sérios por equipes polivalentes
deveriam passar da pura e simples etnografia das comunidades tradicionais de pescadores
e camponeses para uma pesquisa dirigida à compreensão, ao aperteíçoemento e à difusão
planejada de modalidades tradicionais-recriadas de atividades produtivas. A própria idéia
de desenvolvimento auto-sustentável no Vale do Ribeira deveria ser pensada e viabilizada
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nestes termos.
sobre enchentes e barragens

1

1°. Entre todas as pessoas entrevistadas, no campo e na cidade e mais no Interior
do Vale do Ribeira do que no Litoral, as enchentes do Rio Ribeira são consideradas como
uma calamidade sazonal e imprevisível. Em boa medida, as enchentes respondem pelo
não-desenvolvimento do Vale, uma vez que destroem as bases locais da economia. Os
graves efeitos das enchentes atingiram, nos últimos anos, dimensões regionais muito
ampliadas e duradouras. As cheias de 1995 e de 1997, pela primeira vez, repetiram índices
muito altos de elevação do rio em um muito curto período cíclico. Houve danos facilmente
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reconhecidos no meio ambiente, na agricultura, principalmente a de várzea e sobretudo
nos bananais, nos povoados e nas cidades ribeirinhas (Eldorado).

.._,'

2°. Há uma preocupação acrescida pelo fato de que tudo indica que nos últimos
anos tem havido uma aproximação entre as enchentes e os seus índices e danos parecem
estar sendo aumentados de uma para a outra. Existe uma suposição, na versão de
algumas pessoas, de que as últimas alterações ambientais, realizassem grande escala por
ação atrófica, possam estar respondendo pelo desequilíbrio natural, de que a freqüência
ampliada das grandes enchentes seria um grave exemplo.
3°. Há um reconhecimento generalizado de que até agora não houve ainda, de
parte dos responsáveis governamentais, uma adequada política de previsão, de controle
possível e de apoio efetivo quanto aos danos sofridos por efeito das enchentes. De uma
maneira geral, nos sítios, nos povoados (bairros rurais) e nas cidades sempre mais
afetadas pelas águas crescidas do Rio Ribeira, as pessoas, as famílias produtoras
e/habitantes e as comunidades sentem-se à mercê dos acontecimentos naturais das
enchentes. Existe até mesmo a suspeita de que um aumento da freqüência e do poder
destrutivo das cheias do Ribeira podem estar associados a intervenções . oficiais ou
empresariais na natureza, em âmbito local, regional ou mesmo nacional, sem que haja
qualquer contribuição oficial ou empresarial favorável e correspondente aos danos sofridos
e às responsabilidades devidas.

-

4º. Dentre todas as questões dialogadas entre nós e atores sociais do Vale,
sobretudo no Interior, as barragens sobre o Rio Ribeira são o que há de mais polêmico.
Existem opiniões bastante favoráveis, no reconhecimento de que elas seriam o único meio
de um controle adequado e sistemático das cheias do rio. Há opiniões bastante
desfavoráveis, pelas razões opostas, afora os argumentos que relacionamos a seguir.
-....1)5°. A nosso ver, uma maioria de pessoas, entre autoridades locais, funcionários
municipais, profissionais de alguma maneira próximos à questão das barragens,
ambientalistas e produtores locais, não parece acreditar que haja um trabalho técnico sério
e bem intencionado a respeito das barragens. Não se está, na maior parte dos casos,
convencido de que os argumentos favoráveis à construção de uma (Tijuco Alto) ou de
algumas barragens sejam integralmente honestos (há intenções e há interesses não
confessados) e competentemente realizados, como um trabalho profissional de viabilidades
e de alternativas. Lembra-se aqui e ali que, num passado próximo, foram planejadas
barragens em outros locais, destinadas com prioridade ao controle das enchentes,
enquanto que atualmente há um manifesto interesse empresarial pela contratação de
Tijuco Alto.
-i;>6°. Diante disto, existe uma marcada suspeita de que nada prova tecnicamente que
uma ou mais barragens, tal como projetadas, venham a controlar as enchentes do rio
Ribeira. Mesmo em se levando em conta a previsão de cotas de espera, algumas pessoas
acreditam que pode até vir a ser que as barragens potencializem o perigo real das cheias,
ampliando em muito o seu poder destruidor.

·----

'::t 7°. Desde um ponto de vista estritamente ambientalista, parece haver maior
consenso contra a construção das barragens projetadas do que a seu favor. Os
argumentos são conhecidos. Muitas áreas de várzeas mais férteis serão inundadas para
sempre, em uma região onde a atividade agropecuária é essencial e onde uma parte já
muito considerável das terras não se presta a qualquer atividade produtiva, a não ser o
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extrativismo da Mata Atlântica, ou já está tomada por áreas de conservação ambiental.
Cenários naturais de um inestimável valor ambiental e mesmo turístico poderão também
desaparecer para sempre, o que comprometeria, pelo menos em boa medida, um
direcionamento do Vale do Ribeira para uma vocação turístico-ambientalista. De outra
parte, existe uma visível desconfiança de que, feitas as contas, grupos empresariais "de
fora" poderão ficar com as vantagens e os bénefícios da realização das barragens,
enquanto pessoas e comunidades do Vale ficarão com os prejuízos e os danos. Inclusive
os que tocam à questão financeira, porque existem depoimentos sobre casos anteriores,
em São Paulo mesmo, em que as indenizações impostas a pequenos produtores foram
altamente prejudiciais e o resultado de uma transferência forçada introduziu pioras
irremediáveis em vidas familiares e pessoais.e-

-

-

8º. A maioria das pessoas reconhece que existe um esforço de negociação em
tomo das decisões sobre a construção das barragens. Mas, como lembrado antes, quase
todas as pessoas acreditam que a negociação política em tomo ao assusto não envolve
todos os interlocutores com iguais direitos de conhecimento efetivo dos dados e dos
motivos das barragens, com iguais direitos de participação nas reuniões e com iguais
direitos de fazer valer pontos de vista das populações locais. Se de um lado parece não
haver uma transparência desejada, de outro lado, tudo indica que na hora da tomada de
decisões não prevalecerão pontos de vista e resoluções comunitárias.

-
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9°. A questão das barragens, associada mais do que naturalmente à questão das
enchentes, não deve ser levada à mesa de negociações de uma maneira isolada, com uma
ótica tecnicamente limitada e parcial. Enchentes, barragens e outros fatores naturais e
iniciativas sociais de intervenção fazem parte de um complexo de situações absolutamente
interligadas. Não seria ético e tecnicamente inteligente propor ações e criar fóruns ilusórios
de tomada de decisões onde a totalidade (ou, pelo menos, um campo amplo e interconexo
de questões locais e regionais) dos problemas e todo o leque de possíveis soluções não
estejam contemplados. Assim sendo, tal como acontece no plano recente de tudo que tem
a ver com a questão ambiental no Vale do Ribeira, o que se refere à construção de
barragens deveria ser seriamente associado à solução urgente da questão fundiária.
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10°. Existe uma hierarquia de questões, de injustiças socais, de entraves ao
desenvolvimento (sustentado?) do Vale do Ribeira, que deveria ser observada sempre que
uma questão particular de grande porte é trazida à mesa de negociações. Mesmo que,
para cada campo específico e particular de questões a respeito do Vale, haja uma intenção
correta de trazer para a mesa de negociações todos os atores devidos de estabelecer um
exercício democrático de oferta de dados, de socialização dos conhecimentos a respeito e,
sobretudo, de partilha na tomada de decisões, o fato é que o simples ato de
compartimentar planos de questões e âmbitos políticos, sociais e tecnológicos de busca de
soluções, pode encobrir, em cada caso, o cenário completo dos problemas, das injustiças e
das alternativas de resolução.
sobre a questão ambiental
A pequena síntese a seguir, tal como no caso anterior, não observa propriamente
as opiniões da equipe de pesquisa e de elaboração deste estudo, muito embora possamos
estar acordes com vários pontos aqui sintetizados. O que fazemos, a seguir, é
simplesmente listar a síntese do que nos parecem ser as observações das pessoas com
quem estivemos estabelecendo trocas de idéias a respeito do Vale do Ribeira.
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1°. Desde tempos imemoriais, segundo a rnernona dos entrevistados, sobretudo
quando pescadores caiçaras e agricultores patrimoniais, existe em todo o Vale urna ampla
experiência tradicional acumulada em tudo o que se refere às práticas agrícolas, de
pecuária, de extrativismo e de outros relacionamentos, real ou supostamente produtivos,
com o mundo natural. Esta experiência culturalmente acumulada do que aqui e ali
denominamos de agricultura patrimonial (o mesmo qualificador se aplica a outras tantas
práticas 'sociais regidas por diferentes, mais muito próximas tradições locais) é acreditada
como pouco produtiva, quando comparada com suas equivalentes mais forâneas, recentes
e regidas por princípios tecnológicos mais eruditos.
2°. -Ce outra parte, todas as modalidades patrimoniais de relacionamentos com o
mundo natural e, especialmente, com cada um dos cenários de ambiente trabalhado no
cotidiano, são genericamente consideradas como muito menos agressivas ao meio
ambiente do que as práticas inovadoras, sobretudo quando aplicadas à pecuária e,
especialmente, a monoculturas agrícolas dirigidas ao mercado.
3°. Assim, ao se pensar a modernização agropastoril no Vale do Ribeira, tanto
quanto, no limite, a do próprio extrativismo, deve-se levar criteriosamente em conta o
potencial e a realidade de riscos e de agressões ambientais contidos em cada alternativa
de produção. O que nem sempre se leva em conta é o fato de que algumas monoculturas
locais geram de imediato empregos e uma acumulação reduzida de capital (muito embora
seja corrente a hipótese de que a imensa maioria dos bananeiras do Vale do Ribeira está
em crise, quando não, falida). Mas isto é feito às custas de danos ao ambiente de muito
difícil recuperação.
4°. De uma maneira geral, pela sua acumulação de poderes e pelo interesse em
promover agriculturas de mercado, de parte de projetos de desenvolvimento no Vale do
Ribeira, acredita-se que produtores de mercado e seus representantes políticos ou
econômicos são mais respeitados pelas autoridades (inclusive as ambientais) e -sâQ_mais
ouvidos do que os pequenos produtores patrimoniais.

....._.

5º. Estaríamos diante de uma grave injustiça? Há indicações de que, em termos
reais, a aplicação de leis conservacionistas e de realização de políticas ambientais repete o
mesmo estilo da aplicação de leis e da implementação de políticas em outros campos. Bem
intencionada que seja (e há poucas dúvidas a este respeito), o que se vê é uma
desigualdade no tratamento individualizado, comunitário e politicamente social da questão
ambiental. Grandes interventores predatórios sobre o meio ambiente no Vale parecem ser
sempre menos penalizados, seja pelos grandes danos já tomados costumeiros e
absolutamente
generalizados
(uso de agrotóxicos em bananais, de maneira
indiscriminada), seja por .Yi9.ls.@~ da lei, como no caso de derrubada de matas nativas e
extração inadequada e proibida de recursos da Mata Atlântica. Por seu turno, os pequenos
produtores patrimoniais sentem-se cerceados em antigos direitos, sentem-se proibidos, de
um momento para o outro, de prosseguir no exercício de prática ancestrais e sentem-se,
finalmente, ameaçados e perseguidos. Eles "sabem" o que de alguns anos para cá está
acontecendo à sua volta. Mas não "compreendem" o porquê da maneira como a "novidade
ambiental" está sendo imposta e implantada. Há uma generalizada consciência de que o
preço de benefícios muito genéricos ou estendidos a outros, "de fora, são inevitáveis e
injustos prejuízos com os quais eles, produtores locais, têm que arcar .

\.....,'

6º. De outra parte, há um sentimento bastante generalizado de que o Vale do
Ribeira possui uma especial vocação voltada à preservação e à recuperação do meio
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ambiente. Isto que até o presente momento é um entrave e "mais uma injustiça" ao ver de
muitos produtores locais, poderia vir a ser um fator bastante positivo. No entanto, o que
nos parece mais urgente é a justa necessidade de se criar, em todo o Vale do Ribeira e,
principalmente, nos territórios de unidades de conservação e nas terras de entorno, todo
um trabalho cultural, acentuadamente pedagógico (no sentido mais amplo e mais integrado
da idéia de Educação Ambiental), que transforme opositores locais em participantes
motivados de uma proposta de novos termos de relacionamento entre o trabalho produtivo
e o meio ambiente. Desde que sejam capazes de compreender o valor e as vantagens,
também para eles próprios, em suas vidas cotidianas, na esperança de futuro de seus
filhos e netos, os produtores locais certamente estariam dispostos a participar de novas
propostas de relacionamento. Sem que isto se realize, no entanto, seria impossível e
mesmo injusto contar com uma adesão solidária.
7°. É importante levar a sério e tomar como ponto de partida a convicção
manifestada de várias maneiras por caiçaras e camponeses, de que eles são, desde o
tempo de seus ascendentes lembrados pela memória costumeira, agentes patrimoniais de
um trabalho não responsável, por degradação natural em escala irreversível. Suas técnicas
de trabalho em pequena escala e seus modos de relacionamento extrativista dos recursos
naturais não têm respondido pelos danos de que são muitas vezes acusados. É preciso
que chegue "gente de fora" e é necessário que novos termos e padrões de interesse nos
produtos da terra cheguem ao Vale, para que comece a ocorrer um processo
crescentemente agravado de agressão ao mundo natural. Técnicas patrimoniais e modos
tradicionais de trabalho agropecuário e extrativista (pesca incluída) deveriam ser levados a
sério. Deveriam ser seriamente investigados. Deveriam ser levados a equipes profissionais
responsáveis pelo seu "aperfeiçoamento auto-sustentado". Deveriam, finalmente, ser
constituídos como uma base importante de proposta de alternativas de trabalho em áreas
de preservação e em seu entorno.
8º. Converter agentes sociais locais e atores emergentes, pessoal e solidariamente
motivados à questão ambiental, em participantes aliados, supõe de saída uma relação de
transparências até aqui existente apenas em casos e situações isolados. A questão
central, a nosso ver, é a criação de parcerias sólidas e estáveis entre diferentes categorias
de sujeitos, em tomo às questões do meio ambiente. Sem exagerar (esperamos) uma
ilusória defesa emotiva dos direitos e dos pontos de vista dos atores patrimoniais,
reforçamos aqui a idéia de que nestas parcerias cidadãs, é essencial que a participação de
pessoas e representantes de pessoas das comunidades locais seja de fato substantiva.
9°. Algo igualmente importante no que toca à implementação de projetos ambientais
no Vale do Ribeira tem a ver com a aplicação adequada de alternativas de compensação
por danos e por impedimentos efetivos de parte das populações tradicionais incluídas em
áreas de conservação ou em entomos com restrição. Algo assim parece estar sendo já
implementado, tal como o "ICMS verde". Em princípio, somos a favor da aplicação de
legislação de princípios de compensação não apenas em âmbito político-administrativo
(domínio do poder municipal), mas efetivamente em âmbito familiar e comunitário. As
propostas aperfeiçoadas da Carta de São Paulo, de 1994 (vide nossas observações
complementares), poderiam ser aqui uma boa lembrança.
1 Oº. Uma atenção bastante especial deveria ser dada às crianças e aos jovens,
especialmente no espaço da educação formal. Há uma demonstrada e crescente
motivação para com tudo o que tem a ver com novas falas e novos olhares, novas
sensibilidades e novas motivações nos relacionamentos pessoa/natureza. Um ou alguns
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programas de Educação Ambiental, envolvendo pessoas de todas as categorias e de todas
as idades, seriam muito oportunos. Algo como a experiência das comunidades de
conservação (ao estilo Marcos Da Ré em Curaçá) poderia ser implementado no âmbito
das comunidades patrimoniais.

1

sobre o futuro do Vale
Seguindo o mesmo tom dos tópicos anteriores deste capítulo, reproduzimos aqui a
síntese das visões que os diversos atores locais do Vale do Ribeira têm a respeito das
possibilidades de desenvolvimento econômico para a região.
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a agricultura
1ª. O Vale possui vocação agrícola. Contudo, os trabalhadores do campo têm sido,
por vários motivos, empurrados para as periferias dos centros urbanos, onde passam a
viver uma situação de desemprego e miséria;
2ª. É preciso que haja incentivos governamentais não apenas para os grandes
produtores, mas também para os pequenos agricultores e para as chamadas comunidades
tradicionais que praticam a agricultura diversificada. Esta seria a única forma de mantê-los
nas terras em que trabalham, evitando assim o êxodo rural e o conseqüente crescimento
da pobreza nas periferias urbanas da região;
3ª. Nas áreas atingidas por enchentes, os estragos causados nos bananais
apontam um futuro agrícola muito difícil, considerando que os bananais devem ser
replantadas e após o replantio, demoram cerca de dez anos para regenerar-se
completamente. Além disso, nada garante que uma nova enchente não vá destruir tudo
novamente;
4ª. A diversificação de culturas é uma boa saída para o futuro econômico, pois é
preciso que sejam criadas alternativas para a monocultura da banana;
5ª. O baixo nível tecnológico empregado na produção toma os produtos muito
pouco competitivos para o mercado, sobretudo o Mercosul;
6ª. As técnicas de cultivo empregadas pelas populações carpira e caiçara
constituíam-se em fator de preservação ambiental, se considerarmos que o trabalho pelo
sistema de coivara exige um pousio da terra por um período de seis a oito anos, tempo
suficiente para a recuperação da fertilidade do solo. Porém, um retomo exclusivo a essas
técnicas não se coadunaria aos níveis competitivos do mercado;
7ª. É possível um manejo do meio ambiente não apenas com diversas espécies da
flora, como o palmito e ervas medicinais, mas também com espécies animais;
8ª. O cultivo de banana tem utilizado doses maciças de agrotóxicos que são
altamente prejudiciais para os seres humanos e para o meio ambiente, contaminando não
só a fruta, mas também o solo e os mananciais;
9ª. Estudos feitos em Santa Catarina mostram que existe alternativa para os
agrotóxicos utilizados no combate às pragas dos bananais, que poderiam, inclusive,
produzir uma fruta de melhor qualidade e, portanto, mais competitiva para o mercado. Mas
é uma alternativa pouco atraente para os bananicultores da região porque demora mais
para apresentar resultados e tem um custo mais alto .

o turismo
Apresentamos a síntese das visões sobre o turismo como possibilidade de
desenvolvimento econômico no Vale do Ribeira diferenciando o Litoral do Interior. No
Litoral, encontramos um turismo já implantado há algumas décadas, permeado por
conflitos fundiários, ambientais, culturais e econômicos. No caso do Interior, esse processo
é ainda nascente, mesclando as esperanças de um futuro promissor que a deslumbrante
paisagem aponta, às discussões a respeito de como esse turismo pode ser implantado de
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modo a preservar o meio ambiente e de como a população do Vale, como um todo, poderia
estar se beneficiando dele.
no Interior:
V

V

1 ª. A beleza natural da paisagem do Vale, com suas inumeráveis cavernas e
cachoeiras, denota a vocação da região para o turismo ;
2ª. A localização do Vale, entre duas metrópoles como São Paulo e Curitiba,
potencializa essa vocação, uma vez que não seria difícil atrair pessoas desses centros
urbanos para o ecoturismo na região. Além disso, também é possível atrair públicos
específicos, como, por exemplo, estudantes, o que propiciaria trabalhos que vão além do
turismo, tal como educação ambiental;
3ª. Considerando-sea beleza da paisagem e a riqueza da fauna e da flora da Mata
Atlântica, além da riqueza cultural e do patrimônio arquitetônico, há espaço para três tipos
de turismo: o científico, o rural e o ecoturismo;
4ª. O aproveitamento desse potencial é ainda muito incipiente, considerando que
quando se fala, por exemplo, nas cavernas, a única conhecida do lugar é a do Diabo.
Contudo, há uma enorme quantidade de cavernas e cachoeiras que são desconhecidas
inclusive da população local e que, no entanto, poderiam se constituir em pontos de
atração turística;

...

\ )

\5ª. Devido à fragilidade do ecossistema da Mata Atlântica, o Vale não comportaria
um turismo de massa. Portanto, a implementação do mesmo na região deverá ser
cuidadosamente planejada desde o início para evitar a mesma deterioração ambiental
ocorrida nas áreas litorâneas;
6ª. A população do Vale não está preparada para o turismo, levando-se em conta a
frugalidade de seus costumes, as diferenças culturais e a falta de preparo técnico;
7ª. Em alguns lugares, a população poderia estar se beneficiando com a venda de
artesanato para turistas;
8ª. São os moradores locais os mais indicados para fazer o trabalho de guia
turístico. O conhecimento empírico que eles têm da natureza e das pessoas no Vale
supera os conhecimentos técnicos dos guias oriundos de outras regiões. Um guia local
pode mostrar para os turistas, melhor do que qualquer outra pessoa, as coisas que ele
conhece e com as quais ele convive desde que nasceu;
9ª. Nem toda a população teria acesso aos benefícios que seriam propiciados pelo
turismo.
no Utoral:

1ª. Na Ilha Comprida,o turismo é a única fonte de recursos;
2ª. A maioria dos comerciantes [na Ilha Comprida] não é do lugar. São pessoas de
fora, que têm no turismo do Litoral uma segunda fonte de renda e, portanto, não primam
pela qualidade dos serviços oferecidos;
3ª. É preciso melhorar a qualidade dos serviços oferecidos ao turista;
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4ª. A criação da APA de Ilha Comprida foi fundamental para barrar o processo de
grilagem e especulação imobiliária. Se isso não tivesse acontecido, as condições
ambientais da ilha nos dias de hoje seriam muito piores;
5ª. O processo de grilagem e de especulação imobiliária provocou a expulsão de
muitas famílias na Ilha Comprida, que acabaram vendendo suas terras por preços irrisórios;
6ª. O processo de especulação
imobiliária causou um desmatamento
absolutamente desnecessário na Ilha Comprida. Os especuladores compraram vastas
áreas que foram limpas e loteadas e, em alguns casos, como no bairro de Ubatuba, as
áreas transformadas em pequenos desertos nem sequer foram construídas;

-

7ª. O turismo provocou mudanças na cultura caiçara na medida em que boa parte
da população abandonou práticas tradicionais para dedicar-se a ele;
8ª. A população caiçara não estava preparada para suportar o turismo na forma
como ele ocorreu;
9ª. O turismo levou ao estuário sérios conflitos relativos à pesca. Por exemplo, o
turista, com maior poder aquisitivo, utiliza redes maiores que as dos pescadores caiçaras,
provocando uma competição desleal e também desnecessária, considerando-se que o
turista tem a pesca apenas como diversão e não depende dela para viver;

-

10ª. Embora o turismo gere empregos durante alguns meses por ano, fora das
épocas de temporada os balneários litorâneos enfrentam um sério problema de
desemprego. Uma das conseqüências desse desemprego é uma sobrecarga no
atendimento da área de saúde, considerando que, por falta de renda, muitas pessoas
acabam ficando doentes;
11ª. Nos lugares onde há casas de veraneio, a população local pode prestar
serviços que proporcionam salários mensais e, conseqüentemente, uma melhoria em sua
qualidade de vida, como acontece no bairro de Pedrinhas, na Ilha Comprida;

-

12ª. É preciso criar um turismo que não prejudique a população local e do qual
todos, "de dentro" e "de fora", possam usufruir benefícios. Ou seja, ao mesmo tempo em
que o turista precisa de liberdade para deleitar-se com a natureza, os costumes das
populações locais devem ser considerados e respeitados.
Algumas questões, entretanto, aparecem nas falas de agentes tanto do Litoral
quanto do Interior:
1 ª. O Vale não dispõe de infra-estrutura adequada para o desenvolvimento do
turismo. Encontramos deficiências nas áreas de saneamento básico, comunicação e
transportes, o que, inclusive, dificulta o acesso da população do lugar à exploração do
turismo e propicia o monopólio do mesmo por alguns poucos que têm capital financeiro
suficiente para suprir essas deficiências por conta própria;
2ª. Para a implantação do ecoturismo é fundamental a manutenção das chamadas
culturas tradicionais, que devem permanecer em suas comunidades de origem e receber
os benefícios propiciados pelo turismo;

--.
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3ª. É preciso que a população local receba um preparo técnico específico para a
área de turismo para estar apta a explorar o setor.
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sobre a diversificação da economia
1ª. A vocação econômica do Vale é altamente diversificada;
2ª. Já existem inúmeros estudos sobre as potencialidades do Vale, mas é preciso a
formulação de propostas para, efetivamente, se explorar esse potencial diversificado;
3ª. Entre essas potencialidades, encontram-se: recursos hídricos e minerais,
diversificação da agricultura, pecuária, piscicultura, manejo sustentado do meio ambiente,
turismo;
4ª. Apesar das diversas possibilidades econômicas, o Vale ainda apoia-se na
monocultura da banana;

-.-
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5ª. Para se explorar essas diversas possibilidades, é preciso que o Estado faça
grandes investimentos no Vale;
6ª. Os investimentos feitos até hoje na região têm sido sempre dirigidos às grandes
empresas agropecuárias, sendo que os pequenos produtores e as comunidades
tradicionais têm sido ignoradas no que diz respeito ao apoio técnico e financeiro;
7ª. Diversas comunidades, sobretudo as de quilombos, estão organizadas e têm
diversos projetos que poderiam ser alternativas para o desenvolvimento econômico.
Contudo, para impulsionar esses projetos, precisam de apoio técnico e financiamento;
8ª. Modelos de desenvolvimento de outras regiões não se adequam ao Vale;
9ª. Em termos de ação governamental, há o PED, que está realizando, nos
municípios de lguape, Cananéia e Ilha Comprida, projetos em áreas diferentes: exploração
da caxeta, cultivo de manjuba, engorda de ostras;
10ª. Há também projetos de trabalho coletivo sendo implantados em bairros
carentes por iniciativa municipal, como é o caso da granja comunitária em Eldorado.
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Lista dos entrevistados, palestrantes, etc,

•..:

ADENIL Fernandez, pescador artesanal da Ilha do Cardoso/Cananéia. Entrevista e contato
durante os trabalhos da Reunião Preparatória para o Plano de Gestão Ambiental - Fase I
do Parque Estadual da Ilha do Cartfoso/Cananéia, em abril de 1997;
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ANTÔNIO CARLOS, engenheiro agrônomo da Casa da Lavoura em Eldorado. Entrevista;
ANTONIO CARLOS, membro do Moab - Movimento dos Ameaçados por Barragens do
Vale do Ribeira. Entrevista;
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BETH. Elisabeth Gomes Cordeiro, funcionária do Instituto de Pesca de Cananéia, esposa
de pescador. Entrevista e contato durante os trabalhos da Reunião Preparatória para o
Plano de Gestão Ambiental - Fase I do Parque Estadual da Ilha do Cartfoso/Cananéia, em
abril de 1997;
CELSO, prefeito de Eldorado. Entrevista;
DANILO, engenheiro agrônomo, técnico do DEPRN/Registro. Esclarecimentos;
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DÉCIO Ventura, prefeito da Ilha Comprida. Entrevista e palestra proferida nas
comemorações da Semana do Meio Ambiente da Ilha Comprida: a Gestão Integrada dos
Recursos Naturais do Complexo Estuarino-Lagunar de Jguape-Paranaguá, de 03 a

07/07/1997;

v'

DIEGUES, Antonio Carlos SanfAna. Sociólogo e coordenador do NUPAUB/USP.
Intervenção durante o debate da mesa redonda "Ecoturismo e Desenvolvimento no Vale do
Ribeira", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a
07112/96, em Registro;
OITÃO, morador do bairro de lvaporunduva em Eldorado. Entrevista;
DIVERSAS PESSOAS. Falas de diferentes pessoas presentes em reuniões formadas
especificamente para receber os pesquisadores, como no caso do bairro de lvaporunduva
em Eldorado; e, também, reuniões de trabalho, como o GT sobre pesca durante da
Reunião Preparatória para o Plano de Gestão Ambiental - Fase I do Parque Estadual da
Ilha do Cartfoso/Cananéia, em abril de 1997;
EDUARDO Antonio Hoff, funcionário do Instituto de Pesca de Cananéia, técnico de apoio à
pesquisa. Entrevista e contato durante os trabalhos da Reunião Preparatória para o Plano
de Gestão Ambiental - Fase I do Parque Estadual da Ilha do Cardoso/ Cananéia, em abril
de 1997;
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EZEQUIEL de Oliveira, morador e agente de turismo de Marujá, Ilha do Cardoso/Cananéia.
Palestra proferida na mesa redonda "Ecoturismo e Desenvolvimento no Vale do Ribeira",
no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a 07112/96, em
Registro;
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EVANDRO, funcionário do Oepatur - Departamento de Turismo da Estância Turística de
Eldorado e guia local. Entrevista;
EX-PALMITEIRO. Homem de aproximadamente 65 anos, ex-bananicultor em Juquiá, onde
possui três propriedades. Não reside atualmente no Vale do Ribeira e trabalha com bar de
petiscos em cidade litorânea paulista. Entrevista;
FAUSTO Coral, engenheiro agrônomo do Instituto Agronômico de Campinas, proprietário
de indústria de palmito de Eldorado. Planta palmito consorciado com cacau e desenvolve
planos de manejo de palmito. Palestra proferida na mesa redonda "Extração e
Comercialização do Palmito no Vale", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE
DO RIBEIRA - de 04 a 07112/96, em Registro;
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FRANCISCO, secretário do Sindicato do Trabalhador Rural de Eldorado. Entrevista;
JOÃO ALLIEVI, coordenador do Pólo Turístico Lagamar. Palestra proferida na mesa
redonda "Ecoturismo e Desenvolvimento no Vale do Ribeira", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA -de 04 a 07112/96, em Registro;
JOCEMAR Tomasino Mendonça, oceanólogo, pesquisador científico do Instituto de Pesca
de Cananéia. Entrevista e contato durante os trabalhos da Reunião Preparatória para o
Plano de Gestão Ambiental - Fase Ido Parque Estadual da Ilha do Cardoso/ Cananéia, em
abril de 1997;
JORGE A.Malaquias Cardoso, pescador artesanal e guarda florestal da Enseada da
Baleia-Ilha do Cardoso/ Cananéia. Entrevista e contato durante os trabalhos da Reunião
Preparatória para o Plano de Gestão Ambiental - Fase I do Parque Estadual da Ilha do
Cardoso/ Cananéía, em abril de 1997;
JOSÉ CARLOS Cubas, pescador artesanal e presidente da Colônia de Pescadores Z-19
de Cananéia. Entrevista e contato durante os trabalhos da Reunião Preparatória para o
Plano de Gestão Ambiental - Fase I do Parque Estadual da Ilha do Cardoso/ Cananéia, em
abril de 1997;
JOSÉ RODRIGUES, morador do bairro de lvaporunduva em Eldorado. Entrevista;
JOSÉ MESSIAS, proprietário de indústria de palmito em Registro. Planta a especie
pupunha de palmito. Palestra proferida na mesa redonda "Extração e Comercialização do
Palmito no Vale", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de
04 a 07112/96, em Registro;
LAURINDO Gomes, coordenador da Associação dos Remanescentes de Quilombos de
Praia Grande. Entrevista;
LEDA Tannus, agente do serviço de saúde na Ilha Comprida. Entrevista;
LÉLJS Ribeiro, diretor do Depatur-Departamento
Eldorado e guia local. Entrevista;
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LEONEL, pescador artesanal da Ilha Comprida, membro da Associação de Moradores do
Bairro de Pedrinhas/ Ilha Comprida. Entrevista e palestra proferida nas comemorações da
Semana do Meio Ambiente da Ilha Comprida: a Gestão Integrada dos Recursos Naturais
do Complexo Estuarino-Lagunarde /guape-Paranaguá, de 03 a 07/07/1997;
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Mª LÚCIA Mendes, assistente social junto a "S.O.S. Assistência Social de Eldorado.
Entrevista;
MARCELO Duarte Daneluzi, promotor de justiça da Regional do Meio Ambiente. Palestra
proferida na mesa redonda "Extração e Comercialização do Palmito no Vale", no I FÓRUM
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a 07112196,em Registro;
MARIA MENESES, coordenadora do PED na Ilha Comprida. Entrevista;
MARCOS Campolim, mediador da mesa redanda "Piscicultura e Manejo de Organismos
Aquáticos", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a
07/12196, em Registro;
MARTA, agente do serviço de saúde na Ilha Comprida. Entrevista;
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MAURÍCIO de A. Marinho, do PETAR- Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. palestra
proferida na mesa redonda "Ecoturismo e Desenvolvimento no Vale do Ribeira", no 1
FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a 07/12196, em
Registro;
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MORADOR LOCAL. Forma de manter em sigilo o nome de uma pessoa (ou várias), assim
como seu bairro ou comunidade, em função da informação de alguma atividade ilícita que
tenha praticado ou venha praticando.
NEZINHO (Manuel Lisboa), vice-prefeito de Ilha Comprida, pescador artesanal, membro da
Associação de Moradores do Bairro de Pedrinhas/ Ilha Comprida. Entrevista e palestra
proferida nas comemorações da Semana do Meio Ambiente da Ilha Comprida: a Gestão
Integrada dos Recursos Naturais do Complexo Estuarino-Lagunar de lguape-Paranaguá,
de 03 a 07/07/1997;
NILTON, agente de turismo da prefeitura de lporanga. Intervenção durante o debate da
mesa redonda "Ecoturisrno e Desenvolvimento no Vale dCJ Ribeira", no I FÓRUM DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA -de 04 a 07/12196, em Registro;
OSVALDO Luís de Sousa, engenheiro agrônomo da Casa de Agricultura de Cananéia. Dá
assistência em agrofloresta a pequenos proprietários, posseiros e pescadores em Barra do
Turvo. Palestra proferida na mesa redonda "Extração e Comercialização do Palmito no
Vale", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a
07/12196, em Registro;
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PACU. Devancyr A. Romão, do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura,
mediador da mesa redonda "Ecoturismo e Desenvolvimento no Vale do Ribeira", no 1
FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a 07/12196, em
Registro;
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PICHÉ. José Sátiro, professor de história da rede pública de ensino .e presidente do
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Eldorado. Entrevista;
ROBERTO Rezende, engenheiro agrônomo, supervisor técnico do DEPRN/Registro.
Entrevista e palestra proferida na mesa redonda "Extração e Comercialização do Palmito
no Vale", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a
07/12196, em Registro;
RONALDO Ribeiro, engenheiro agrônomo. Trabalhou como diretor técnico do CEDAVAL,
depois na Fundação Florestal, e hoje ele está com uma empresa de assessoria florestal,
trabalha com manejo de palmito em Eldorado. Palestra proferida na mesa redonda
"Extração e Comercialização do Palmito no Vale", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA - de 04 a 07/12196, em Registro;
SUELI, agente de pastoral da Igreja Católica em Eldorado. Entrevista;
TELMO e família, moradores das margens do rio ltinguçú em lguape. Entrevista;
TEREZA, funcionária do DEPRN em Cananéia. Entrevista;
TETECO e IVO, pai e filho, pescadores artesanais da Ilha do Cardoso/ Cananéia.
Entrevista;
TONINHO, pescador artesanal da Ilha do Cardoso/ Cananéia. Entrevista;
VAL TENCY N. Silva, do lbama. Mediador da mesa redonda "Extração e Comercialização
do Palmito no Vale", no I FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA de 04 a 07/12196, em Registro;
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