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Resumo: O trabalho tem por objetivo contribuir para a discussão sobre a relação 

entre populações tradicionais e unidades de conservação incidentes sobre seus 

territórios, com base em observações comparativas sobre dois casos, verificados 

no curso de uma pesquisa de doutorado em andamento, no município de 

Cananéia (litoral sul de São Paulo, Brasil). A partir de dados históricos e 

etnográficos, mas sempre em correlação com a perspectiva dos moradores 

locais, buscamos descrever a relação entre a comunidade de Santa Maria (auto-

                                                        
1 Trabalho apresentado ao GT 33 – “Antropología y áreas protegidas en el MERCOSUR: 
Territorios de conservación, poblaciones locales y ecoturismo desde abordajes etnográficos”, da 
XI Reunião de Antropo logia do Mercosul (Montevideo, Uruguay), realizada entre 30 de 
novembro e 04 de dezembro de 2015. 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São 
Paulo (USP). Participante do Núcleo de Antropologia do Direito (NADIR). Bolsista da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), entidade à qual agradeço 
especialmente pelo financiamento da participação neste evento.  



identificada como “comunidade tradicional”) e o Parque Estadual Lagamar 

Cananéia (unidade de “proteção integral”), de um lado; e entre a  comunidade 

remanescente de quilombo do Mandira e a Reserva Extrativista do Mandira 

(unidade de “uso sustentável”, nos termos na legislação brasileira), de outro, 

Buscamos considerar não apenas as diferenças suscitadas pelas duas 

categorias distintas de proteção ambiental das áreas observadas; antes, e 

principalmente, interessa-nos refletir sobre as transformações nas relações 

produtivas, territoriais e sociais correlacionadas à implementação das unidades 

de conservação, enquanto eventos, atrelados à lógica estatal de territorialização 

(Oliveira 1998), mas orquestrados e significados em termos nativos (cf. Sahlins 

1990). No cenário de tais transformações, incluem-se aspectos relativos à 

reorganização política e produtiva dos grupos; novas modalidades de 

diferenciação e hierarquização social e modulação de conflitos locais; assim 

como a permanente reflexão r reelaboração dos atores sobre as leis e normas 

ambientais, à luz de suas práticas costumeiras, de seus direitos territoriais e de 

suas concepções morais sobre a natureza e a justiça. 
Palavras-chave: quilombo; populações tradicionais; unidades de conservação; 
direitos territoriais  



 Situadas na porção continental de Cananéia, município da porção 

litorânea do Vale do Ribeira paulista, as auto-definidas comunidades3 de Santa 

Maria e Mandira compartilham entre si o convívio já prolongado com o meio 

ambiente. Em uma de suas formulações locais, este termo designa as diversas 

modalidades discursivas e práticas através das quais as agências estatais 

estipulam, mediante regramentos e ações de fiscalização e vigilância, formas de 

controle dos modos de vida, de produção e de aproveitamento de recursos 

territoriais e ambientais das populações residentes em territórios incidentes ou 

vizinhos a “unidades de conservação”, tal qual definidas pela lei n. 9.985/20004. 

Assim, é muito comum ouvir os moradores dessas comunidades referirem-se ao 

tempo da “chegada do meio ambiente”, estipulando de modo inequívoco as 

transformações em seus modos de vida, sejam estas no sentido da crescente 

criminalização de suas práticas produtivas ou ainda da abertura de novas 

possibilidades de exploração de recursos e geração de renda.  

Seja qual for as avaliações e considerações morais que os moradores 

façam sobre o meio ambiente e suas agências (e elas variam amplamente), trata-

se  de um fato amplamente reconhecido, do ponto de vista local, que a 

demarcação de unidades de conservação em seus territórios de ocupação 

tradicional implicou na inauguração de relações muito específicas destes grupos 

sociais com o Estado. Uma relação potencialmente agonística – e no caso de 

muitos moradores mais velhos, uma experiência inaugural com o Estado e seu 

ordenamento –, dada através de ações truculentas e lesivas dos agentes 

florestais ou, no espaço dos fóruns, mediante uma linguagem de difícil decifração 

– leis, regulamentos, normativas – implicando, geralmente, em episódios de 

apreensão de instrumentos de trabalho, produtos da roça, da caça e do 

extrativismo e ainda, na aplicação de multas muito além das possibilidades 

financeiras das famílias locais. Tal padrão de relação, ainda é a imagem 

localmente mais evocada sobre as ações do Estado ou do governo, e povoa as 

                                                        
3 Utilizarei, ao longo do texto, a notação em itálico para designar conceitos, expressões ou falas 
empregadas pelos interlocutores da pesquisa.   
4 Trata-se da lei que instituiu o atual Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
vigente em território brasileiro. Importa pontuar a distinção entre as unidades de “proteção 
integral” (como os parques), concebidas como livres de intervenção humana (embora raramente 
seja o caso na prática) e as de “uso sustentável” (como as reservas extrativistas), que almejam 
conciliar a exploração “socialmente justa e economicamente viável” dos recurso ambientais. 



narrativas que situam historicamente a emergência do meio ambiente como uma 

questão inescapável ao cotidiano dos moradores locais.  

Encontros desse tipo, no qual cabe aos grupos acometidos por uma 

unidade de conservação se adequarem aos seus regramentos e modelos de 

representação postos pelo Estado, podem ser pensados a partir do que João 

Pacheco de Oliveira, no contexto das etnogêneses indígenas, chamou de 

“processos de territorialização”, qual seja: o enquadramento de uma dada 

coletividade enquanto “objeto político-administrativo”, mediante a formulação de 

uma identidade (posseiros? Invasores? Tradicionais?) e de formas 

organizacionais reconhecíveis pelo Estado, “deflagrando um processo de 

reorganização sociocultural de amplas proporções” (Oliveira Fo 1998:56).  

Ao fazer uma reflexão sobre os modos de representação das chamadas 

populações tradicionais frente ao Estado e suas agências ambientalistas, 

Ronaldo Lobão (2010) elenca algumas interpretações sobre a forma mais 

recorrente de organização política das comunidades – o associativismo – que 

permitem analogias com a reflexão apresentada por Oliveira para o caso 

indígena. Enquanto alguns autores percebem na organização associativa uma 

forma bem acabada e virtuosa de realização de um ideário cívico e democrático 

(Fernandes 1995; Putnam 2002), outros enxergam no associativismo moderno 

não mais do que uma forma atualizada de colonialismo, mediante a qual o capital 

pode controlar adequadamente a amplitude dos movimentos sociais e de suas 

demandas (Petras e Veltmeyer 2003). A despeito da posição que se defenda 

entre estes dois pólos, é fato que, no atual ordenamento jurídico brasileiro, é 

cada vez mais por meio da representação associativa que estes grupos sociais 

podem se constituir como interlocutores legítimos para tratar com o Estado 

(Lobão 2010:208). 

Não obstante a pertinência deste debate, chama atenção o fato de que 

em todas estas interpretações, a relação entre os grupos locais e as unidades 

de conservação ambiental (uma modalidade específica de processos de 

territorialização) é pensada a partir de uma perspectiva que coloca o Estado e 

suas categorias no centro da análise. Assim, a “reorganização sociocultural” 

propiciada pela chegada do meio ambiente tende a ser analisada e 

compreendida tão somente a partir das categorias e instâncias postas em 

operação pela agência estatal, ficando em segundo plano a atenção para as 



formas específicas pelas quais os grupos locais podem produzir significações 

particulares (e, por vezes, imprevistas) para os modelos de territorialização 

apresentados pelo Estado. 

Nesse sentido, as notas históricas e etnográficas aqui apresentados sobre 

os processos vivenciados Santa Maria e Mandira se inscrevem em uma tentativa, 

ainda em construção, de compreender este tipo de evento e transformação tal 

qual “orquestrado de modo nativo”, ainda que induzido externamente, para 

utilizar a expressão consagrada de Marshall Sahlins (1990:9). Deste modo, 

procuro debruçar-me sobre algumas percepções locais sobre os processos de 

instauração das unidades de conservação na região. Mais do que colocar em 

operação categorias e mecanismos de representação e controle impostos pelo 

Estado, a implantação das unidades de conservação gera transformações que 

ganham sentido sob a forma de permanentes reflexões dos moradores locais 

sobre suas novas alternativas produtivas, seus ideais de boa vida, os episódios 

de (des)respeito em suas relações com as agências do estado e com os recursos 

da natureza que este visa proteger, sob formas geralmente descompassadas em 

relação aos saberes e práticas locais. 

Prosseguiremos, deste modo, com alguns breves apontamentos sobre os 

eventos históricos recentes que levaram à instauração e à atual configuração 

das unidades de conservação nos territórios de uso tradicional de Mandira e 

Santa Maria. Na medida do possível, buscaremos construir uma narrativa 

apoiada em documentos históricos e bibliografia, mas pontuada por 

comentadores locais, de modo a recapitular as transformações da paisagem 

ambiental e territorial das comunidades ao modo de eventos (Sahlins 1990)5. 

 

Panorama histórico: o Vale do Ribeira e as Unidades de Conservação 

 

 A região do Vale do Ribeira se estende do sul do Estado de São 

Paulo até a faixa fronteiriça com o Paraná. A partir do estuário do rio Ribeira de 

Iguape, na região litorânea, prolonga-se pelo interior, onde predomina um relevo 

montanhoso e com considerável grau de preservação de vegetação nativa da 

Mata Atlântica.  

                                                        
5 Conforme a formulação do autor, “um evento não é somente um acontecimento no mundo; é a 
relação entre um acontecimento e um dado sistema simbólico” (ibid.:191). 



A ocupação humana na região remonta ao período pré-colombiano 

(Stucchi et alii 1998:7). O Vale do Ribeira também foi uma das primeiras áreas 

ocupadas pela  atividade colonial portuguesa. Desde o século XVI, as atividades 

portuárias exercidas nas localidades litorâneas de Iguape e Cananéia 

favoreceram as empreitadas sertanistas rumo à porção interior do vale. 

Os primeiros núcleos de povoamento ao longo do Ribeira se 

estabeleceram como a descoberta de ouro no médio curso do rio, no século XVII. 

Ainda que curto, o ciclo de mineração do ouro propulsionou a chegada de 

escravos negros à região, a partir do Porto de Iguape (Carril 1995). A drástica 

diminuição da atividade mineradora e o consequente esvaziamento populacional 

da região do Ribeira foram fatores preponderantes para a formação de núcleos 

de escravos fugidos e libertos na região (Queiroz 1997:110), favorecidos por um 

relevo acidentado e de difícil acesso, que fornecia a estes grupos a oportunidade 

de um assentamento relativamente seguro contra as ameaças de recaptura 

(Amorim 1998:8). 

Nessas localidades, a atividade produtiva predominante foi, desde então 

– e até tempos muito recentes –, a agricultura de coivara, técnica que envolve a 

abertura de roças familiares, através da derrubada e queima da mata, em áreas 

que, uma vez utilizadas, são abandonadas para a reconstituição da cobertura 

vegetal (a capoava ou capoeira) por até dez anos, ou o período suficiente para 

que estejam novamente propícias ao uso (ibid.:15-19). O extrativismo, a caça, a 

pesca e a criação de animais, em pequena escala, eram as atividades produtivas 

complementares exercidas pelos núcleos familiares.  

A economia local costumeiramente praticada no Vale do Ribeira 

caracterizava-se, dessa forma, pela ampla mobilidade das famílias, fazendo uso 

de uma extensão considerável de terras, de forma a garantir o pousio adequado 

das áreas roçadas e também porções de mata sempre disponíveis, tanto para o 

desbravamento de novas áreas de coivara por novas famílias, quanto para o 

eventual estabelecimento de novos núcleos de moradia ou bairros. Desta forma, 

conformavam-se territórios compostos por “um conjunto de espaços 

diversificados mas articulados” (Queiroz 1997:109) segundo suas formas de 

apropriação: a morada e a capova ficam sob controle das famílias; o sertão é de 

uso comum para as empreitadas de caça e as atividades extrativistas, mas 

sempre passível de apropriação pelo grupo familiar que, ao converter a mata em 



roça, funda um direito possessório transmissível e localmente reconhecido 

(Paoliello 1992, 1998; Carvalho 2006, 2007). 

Enquanto modo de produção semi-itinerante, disseminado em meio ao 

malogro do ciclo econômico do arroz na região, a partir de meados do século 

XIX (Valentin 2006), a agricultura de coivara está intimamente ligada ao processo 

histórico de povoamento e apossamento de terras no Vale do Ribeira (Petrone 

1961). Sua prática consistiu para as populações locais não apenas um modo de 

produção econômica, mas também um processo produtor de conteúdos 

simbólicos sobre as quais erigiu-se uma sociabilidade camponesa, manifesta em 

práticas reconhecidas por toda a região, como a troca de dias, os mutirões e 

ajutórios, as festividades religiosas, entre outros aspectos, “permitindo a 

exploração de recursos naturais e a concomitante produção da vida social de 

forma relativamente autônoma frente à economia e às relações sociais 

características do Estado-nação brasileiro” (Amorim 1998:15). 

O relativo “isolamento” e auto-suficiência6 destes grupos sociais 

persistiriam até meados do século XX, quando uma série de eventos induziu 

transformações no modo de vida e nas relações territoriais praticadas por estes 

grupos. De um lado, houve a abertura de um mercado de terras na região, que 

juntamente com uma série de ações discriminatórias promovidas pela Fazenda 

do Estado de São Paulo, criou desde então uma situação de insegurança para 

as famílias posseiras7, e sobretudo, com o cercamento de grandes áreas, 

limitando a mobilidade característica do sistema de coivara. A chegada de 

grileiros e latifundiários suscitou conflitos territoriais que, em alguns casos, se 

perpetuam até o presente. Até a década de 1980, notadamente, as disputas 

fundiárias entre os pequenos posseiros e os jagunços dos fazendeiros foram 

marcadas por notórios episódios de violência em todo o Vale do Ribeira (Romão 

2006:25). 

                                                        
6 Trata-se de um “isolamento” bastante ilusório. Por exemplo, as relações travadas entre as 
comunidades negras e os povos indígenas da região lhes propiciaram um importante legado 
cultural e tecnológico (Stucchi et alii 1998). Além disso, redes de auxílio mútuo e parentelas 
ligavam esses agrupamentos entre si, e contatos intermediados com comerciantes locais 
permitiam o escoamento de excedentes para comercialização na vila de Xiririca (atual Eldorado), 
desde o século XIX (cf. Carvalho 2006).  
7 Um levantamento do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), de 1998, estimava 
que aproximadamente 1,5 milhão de hectares da região administrativa do Vale do Ribeira 
encontrava-se com situação jurídica pendente (Romão 2006:25-27). Isso representa 
aproximadamente 40% da região. A maioria das ações discriminatórias levantadas à época ainda 
não foram encerradas. 



Paralelamente a esta nova conformação fundiária, a partir da década de 

1960 outro fator viria a interpor dificuldades para a manutenção dos modos de 

vida e de produção costumeiros das populações do Vale do Ribeira. Trata-se do 

início da  implantação de unidades de conservação ao longo de toda a região. 

Como destaca Diegues (2007), o Vale do Ribeira, desde sua parte alta até a 

porção litorânea, contém a maior superfície contínua de Mata Atlântica do país 

e 78% de sua área ainda é coberto por remanescentes originais. Esse fatores 

foram decisivos para que,inúmeras unidades de conservação fossem 

implantadas na região, ocasionando diversas sobreposições com território 

ocupados por populações locais e tradicionais e gerando toda sorte de conflitos 

ambientais. Diegues estimava ainda, em 2007, que cerca de 51,6% do território 

do Vale do Ribeira estivesse inserido em algum sistema de proteção ambiental. 

Em especial, interessa aqui tratar mais especificamente do Parque 

Estadual do Jacupiranga (PEJ), que, decretado em 1969, com cerca de 150 mil 

hectares, incidiu diretamente sobre os territórios ocupados pelas comunidades 

aqui abordadas. 

Apesar da decretação da área de conservação, a presença do parque não 

foi inicialmente sentida pelos moradores de Mandira e Santa Maria. Há pouca 

percepção, na memória dos moradores locais, de ações fiscalizatórias que 

efetivamente impediam o exercício de suas atividades produtivas nos primeiros 

anos. A maior parte destes episódios, quando rememorados e narrados, trata 

com boa dose de jocosidade a ação dos florestais e as artimanhas utilizadas 

para ludibriar a sua ação coercitiva sobre os moradores locais. Assim, pode-se 

sugerir que na primeira década após sua implantação, o PEJ teve menos 

influência sobre o cotidiano das famílias locais do que a pressão fundiária 

exercida pela chegada de fazendeiros, que, ao angariar grande parte dos 

territórios de apossamento tradicional, ocasionaram a inserção de muitos 

moradores em atividades assalariadas – em especial, a extração do palmito 

jussara. Em grande medida, foi a extenuante carga de trabalho imposta aos 

palmiteiros, em empreitadas de até uma semana dentro da mata, que colaborou 

para a desarticulação da agricultura de coivara, (Queiroz 2006:53-58). 

Não obstante, nos anos seguintes verifica-se um recrudescimento da 

atuação dos florestais e a crescente criminalização das atividades extrativistas e 

do sistema de coivara, uma vez que a queima e derrubada da mata passa a ser 



proibida nas áreas abarcadas pelo PEJ e seus arredores. Os moradores 

tradicionais da região que continuaram a trabalhar com seus roçados passaram 

a ter de conviver com multas aplicadas pelos florestais. Além disso, áreas de 

mais difícil acesso, com alta declividade e não propícias ao plantio, passam a ser 

utilizadas, na tentativa de escapar à fiscalização. 

Ainda assim, e como usualmente ocorre em contextos de conflito em torno 

de práticas de conservação8, as restrições impostas às atividades costumeiras, 

ao não considerarem os saberes das populações locais, tendem a ocasionar 

justamente o efeito inverso daquele pretendido, qual seja, o incremento na 

degradação ambiental das áreas protegidas. Isso é patente no caso do PEJ. 

Com a redução de áreas disponíveis para plantio, perde-se o tempo adequado 

de pousio e regeneração das áreas roçadas, essencial para a recuperação dos 

solos e recomposição das capoeiras e da mata (Amorim 1998; Carvalho 2006, 

2007). Tal fato somou-se à crescente presença de grandes fazendas de banana 

e de gado sobre a área do PEJ. Corroborando o fracasso dos objetivos 

conservacionistas da unidade, um levantamento do início da década de 1990 

indicou a presença de 2.200 famílias e cerca de 8 mil cabeças de gado incidentes 

na área do PEJ (Prizibisczki 2008). 

Tal situação, somada à crescente pressão e organização das populações 

locais para enfrentar a criminalização de suas atividades cotidianas, deu ensejo 

à reformulação do PEJ, sob a forma de um projeto de lei, debatido ao longo de 

dois anos, que acarretou a transformação do parque em um mosaico de 

unidades de conservação, conhecido como o Mosaico do Jacupiranga. O 

principal objetivo do projeto era reclassificar as áreas ocupadas por moradores 

tradicionais como unidades de uso sustentável, compatíveis com a presença e 

atividade humana. Aprovada em 2008, a lei do Mosaico desdobrou o PEJ em 

três parques, cinco reservas de desenvolvimento sustentável, uma reserva 

extrativista e quatro áreas de proteção ambiental. Com as alterações, as áreas 

categorizadas como de proteção integral somam cerca de 165 mil hectares, 

enquanto as demais unidades, de uso sustentável, abarcam aproximadamente 

86 mil hectares (ibid.). 

                                                        
8 Por exemplo, Barreto Filho (1997); Gallois (2004); Lobão (2010). 



 Apesar das mais de sessenta reuniões e de todos os levantamentos 

realizados pelo grupo de trabalho que formatou o Mosaico do Jacupiranga, os 

seus objetivos não foram plenamente alcançados, como demonstra a 

permanência da sobreposição do território da comunidade de Santa Maria pelo 

Parque Estadual Lagamar-Cananéia (PELC), justamente uma das unidades 

decorrentes da nova formatação do Mosaico do Jacupiranga. 

 

Santa Maria e o Parque Estadual Lagamar-Cananéia 

 

A memória local sobre a ocupação da região atualmente reconhecida 

como a comunidade de Santa Maria remete à metade do século XIX. É dessa 

época que data a chegada das famílias fundadoras do bairro – algumas oriundas 

de imigrantes europeus (como os França e os Paiva) e detentoras de títulos de 

terra; outras, reconhecidas como famílias dos negros9, cujo origem 

provavelmente remonta aos escravos que se refugiavam na região do salto do 

Ypiranguinha desde finais do século XVIII, ou estabelecidos na região por conta 

da abertura da linha telegráfica que ligava Santos a Guaraqueçaba, em 1871 

(Almeida 1961). Hoje seus descendentes são portadores de sobrenomes como 

Garcia, Paula, Fundador, Peniche e Amaro (Magdalena 2008). 

O povoamento esparso da região viria a ser adensado com a abertura, na 

década de 1920, da “Empreza  de Terras e Colonisação Santa Maria”, que 

passou a promover o loteamento de uma área de cerca de 2 mil alqueires – a 

“Colônia Agrícola Santa Maria”. A propaganda do empreendimento circulou 

amplamente em jornais de língua alemã, como o Deutsche Zeitung (Magdalena 

2008), salientando a legalidade dos títulos de terra e as condições climáticas e 

pedológicas favoráveis à empresa agrícola (Petrone 1966). 

Ainda que a colônia tenha tido um princípio de desenvolvimento 

econômico até a década de 1930, com instalação de algumas benfeitorias e 

                                                        
9 Uma liderança coomunitária se refere a tais parentelas como os remanescentes de quilombo 
ou quilombolas do bairro; com efeito, em 2004, com o auxílio de acessores jurídicos do 
Movimento Anti-Barragem do Vale do Ribeira (MOAB), a comunidade de Santa Maria foi 
certificada como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. Não obstante, as 
próprias famílias reputadas como remanescentes não se reconhecem assim e não reivindicam 
direitos territoriais com base nos dispositivos constitucionais voltados às comunidades 
remanescentes de quilombos. Discuto mais detidamente sobre esta posição atual no Santa Maria 
em outro trabalho (Martins 2014). 



significativa produção agrícola, as péssimas condições de acesso e meios para 

comercialização dos produtos na cidade levaram ao fracasso a maioria dos lotes 

ocupados pelos colonos (Magdalena 2008).  

 Em meio a tais dificuldades, das cerca de 120 famílias – entre alemães, 

austríacos, poloneses e brasileiros – que chegaram a habitar a colônia naquela 

época, apenas 5 famílias de antigos colonos ainda permaneciam na região por 

volta da década de 1950, então acompanhadas pela presença de diversas 

“famílias caboclas”, que apossaram-se de lotes abandonados. Compartilhavam, 

segundo Petrone (1966), um padrão “primitivo” de vida, caracterizado pela 

agricultura itinerante e pela precariedade das moradias. 

Na década de 1980, as famílias da alidade buscaram o apoio da Pastoral 

de Registro, do Padre João Trinta, da paróquia de Cananéia, e da então recém 

criada Sudelpa (Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Sul Paulista) 

para conterem o avanço dos grileiros que avançavam sobre terras de domínio 

das famílias estabelecidas há gerações no Santa Maria. Curiosamente, as 

restrições ambientais impostas pela lei do parque também ajudaram a frear o 

ímpeto dos terceiros sobre as terras da região. Nessa mesma época, a 

construção de uma escola, de uma igreja e do campo de futebol promoveram a 

criação da vila do Santa Maria, para onde se mudaram boa parte das famílias 

antes residentes em seus sítios dispersos ao longo do curso dos rios Taquari, 

Vermelho, Ypiranguinha e Branco. Na medida em que a fiscalização permitia, as 

áreas do sítio seguiam sendo utilizadas para a agricultura de coivara. 

Paralelamente, a extração do palmito jussara, outra atividade coibida pelo meio 

ambiente, consiste desde então em um dos principais meios de geração de 

renda para boa parte dos moradores locais. 

Quando foram iniciadas as tratativas para a criação do mosaico do 

Jacupiranga, a expectativa dos moradores (atualmente, cerca de 60 famílias) era 

para que a sobreposição do antigo PEJ com os sítios familiares fosse 

plenamente resolvida. Não obstante, sob o pretexto de não criar uma 

descontinuidade territorial entre as unidades de proteção do novo mosaico, os 

limites do Parque Estadual Lagamar-Cananéia (PELC) persistiram avançados 

sobre territórios de uso das famílias de Santa Maria, agravando o problema da 

sobreposição. Segundo levantamento da Fundação ITESP, a área do PELC 

continuou sobreposta a vinte e duas casas de moradores locais. Além disso, as 



restrições ambientais impostas à “zona de amortecimento” da unidade estende-

se sítios (titulados ou posses) e capovas familiares existentes há gerações – 

como o dos França (1860), o dos Paula (1889) e dos Scharmann (1926, 

remanescente da colônia Santa Maria). 

Ao contrário dos primeiros anos seguintes à criação do PEJ, a fiscalização 

sobre as atividades produtivas dos moradores tem sido extremamente rigorosa 

desde a implantação do PELC. As investidas dos florestais são frequentes – 

quase que diárias – no território da comunidade, em busca de vestígios de 

queimas de áreas de mata para abertura de roças (cada vez mais raras; as 

atividades agrícolas atualmente concentram-se em hortas, pomares e pequenas 

culturas cultivadas nos quintais das moradias), atividades de caça e, 

principalmente, de estoques de palmito jussara extraídos pelos moradores. 

Quando bem sucedidas, as fiscalizações resultam em apreensão de produtos, 

instrumentos de trabalho e geram multas altíssimas aos envolvidos.  

Muitas dessas fiscalizações são motivadas por denúncias, cuja autoria 

sempre se suspeita recair sobre os próprios moradores locais, que estariam 

utilizando das coerções da lei ambiental como estratégia para fomentar relações 

agonísticas (geralmente já antigas) interfamiliares. Assim, a cada episódio de 

fiscalização, os moradores se engajam em uma série de conversas e trocas de 

suspeitas – uma verdadeira rede discursiva de intrigas – na tentativa de apurar 

quais os responsáveis por assoprar às autoridades sobre o ocorrido. Apesar da 

circulação ampla e não consensual das suspeitas, tais práticas de delação são 

sempre repudiadas publicamente, na medida em que expressam, sob o ponto 

de vista moral, uma condenação do próprio modo de vida dos moradores locais, 

expresso em locuções como: “quem vive no sítio não pode ficar parado”; “não 

está certo fazer juízo dos outros, todo mundo aqui pra viver tem que fazer o 

errado”. 

Além disso, são recorrentes os relatos de episódios envolvendo abuso de 

autoridade por parte dos agentes de fiscalização contra os moradores locais, 

envolvendo desde ofensas morais, invasões de domicílio sem mandado e até 

mesmo agressões físicas. Esse tipo de narrativa revela uma sanção moral ainda 

mais enfática à ação dos florestais, na medida em que não apenas atentam 

contra um conjunto de práticas que perfazem a noção local de trabalho (“aqui o 

problema não é terra, o que precisa hoje é o direito de liberação pra poder 



trabalhar”), mas também incorrem em flagrantes infrações aos preceitos que 

modulam uma economia local do respeito (Comerford 2003) partilhada na 

sociabilidade cotidiana dos moradores. 

Tais investidas, não obstante, são apenas uma faceta das restrições 

impostas pelo PELC ao cotidiano dos moradores de Santa Maria. Na localidade 

conhecida como Santa Maria de Cima, cerca de vinte e cinco casas seguem 

pendentes de ligação de energia elétrica. O antigo caminho que fazia a ligação 

desta localidade com a vila e seus aparelhos – escola, posto de saúde, igreja e 

acesso ao ônibus semanal para a cidade – encontra-se intransitável para 

veículos há vários anos. Os planos anunciados na época da criação do PELC, 

para autorização da ligação de energia nas casas e construção e manutenção 

de uma estrada-parque na direção do Santa Maria de Cima, não se 

concretizaram. Apesar das sucessivas reuniões do Conselho Deliberativo do 

PELC, com participação de representante locais, as delongas na elaboração do 

plano de manejo (sequer iniciado) para a unidade impede que compromissos 

com tais melhorias, reivindicadas pelos moradores locais, sejam firmados e 

acordados pela gestão do PELC. 

O não cumprimento de tais direitos endossa a percepção local sobre o 

desrespeito que pauta a relação com as agências e regulações ambientais. Mais 

do que um desencontro de interesses mobilizados pelas partes, a relação 

conflituosa das famílias locais com o meio ambiente envolve uma dimensão 

moral, retoricamente elaborada e significada em diversas reflexões nativas sobre 

as dificuldades cotidianamente enfrentadas em relação ao PELC e seus agentes, 

das quais ilustram-se alguns exemplos a seguir:  
 
“Roça mesmo não pus esse ano. Dá medo, né? Se não 
melhorar, pra essa turma liberar um hectare de terra que seja, 
certo todo ano, eu não sei (...) Tiraram a tradição nossa de 
queimar. Eu fico até com vergonha da cesta [básica] do MAB, 
onde já se viu, morar no meio do mato e precisar de cesta? 
[Francisco Alves] 
 
“Casei com 25 anos e mais um tempo vim embora [para a 
cidade]. Já estava apertando a coisa lá [no sítio]. Não tinha 
primeiro essa lei do meio ambiente, nós vivia disso: o que 
precisava guardava e vendia o resto na cidade, a mercadoria a 
gente puxava de barco até a cidade (...) Aquilo ali era uma 
renda, caía dois, três dias no palmito e o resto na lavoura. E 



passava sossegado. Aí começaram a implicar com a 
derrubada, depois a queima. Aí a turma saiu do sítio”. [Cesar 
Paula, nascido no Santa Maria e hoje residente na cidade de 
Cananéia] 
 
“Terra não é problema, problema é trabalho, administração. E 
meio ambiente. A gente nunca destruiu a mata atlântica, senão 
não estava aqui até hoje. Se está aí é por conta de nós, do 
tradicional (...) Como é que o governo traz os alemães pra 
morar aí e produzir, faz colônia e depois faz o parque? Aí é 
complicado.” [Raimundo Oliveira] 
 
“Dá uma revolta de lembrar como era e a situação que está 
hoje. O governo é o maior ladrão. Sequestrou a gente. Estamos 
presos aqui, com vergonha de ser agricultor. Hoje você não é 
nem agricultor, nem pescador, você é um lixo pro governo” 
[Carlos França]. 
 
“Não sei o que o governo quer fazer com a gente. Você hoje 
não tem liberdade, nem licença [para abertura de roça] você 
consegue mais tirar”. [Bertulina Peniche] 
 
“Então nós temos nosso direito, que é o certo, que é ter a terra, 
trabalhar (...) Aí tem gente que vem de longe, que é terceiro, 
que é grileiro, e tem mais direito que nós”. [Ernesto Scharmann] 
  

Sobre as estratégias coletivas presentemente articuladas pelos 

moradores locais para tentarem contornar os impedimentos postos pelo meio 

ambiente, observam-se ao menos duas iniciativas distintas. Uma está posta no 

discurso de uma das principais lideranças locais, Carlos França, e passa pela 

auto-definição do Santa Maria como uma comunidade tradicional. Sob tal 

condição, Carlos evoca alguns dispositivos legais que fazem menção direta ou 

indireta a esta categoria10, argumentando que a comunidade, uma vez 

organizada em uma associação representativa, poderia vir a reivindicar direitos 

para exercer suas práticas costumeiras de utilização da terra junto à gestão do 

PELC – através, por exemplo da renovação das licenças ambientais para 

                                                        
10 Segundo Carlos França, “a lei da Mata Atlântica dá direito do tradicional de derrubar a mata 
pra fazer roça” , em referência aos dispositivos contidos na Lei n. 11.428/06, que autoriza as 
“populações tradicionais” à exploração da vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração em área de bioma Mata Atlântica (apesar deste dispositivo, as autorizações para 
roça não foram mais emitidas aos moradores locais pelas agências ambientais responsáveis, 
desde a implantação do PELC). O discurso de Carlos França também faz constantes menções 
aos direitos dispostos no Decreto n. 6.040/07, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 



abertura de roças familiares, interrompidas desde 2006. Há pelo menos dois 

anos ele tenta registrar legalmente uma associação local, cujo objetivo está 

voltado à execução de “projetos de agricultura familiar na comunidade” – como 

a obtenção de fomentos para hortas, criação de mudas, plantio legalizado do 

palmito de pupunha, pequenas criações, entre outras propostas. 

Paralelamente, outra liderança, residente no Santa Maria de Cima, 

articula uma possível associação, em estágio ainda incipiente de documentação, 

a partir de proposições menos conciliadoras com o meio ambiente e as agências 

de Estado: seu objetivo expresso é o de pleitear judicialmente a retirada do 

parque das áreas ocupadas pelas famílias tradicionais – ou, inversamente, 

requerer sua a regularização fundiária e consequente indenização das famílias 

atingidas pela unidade de conservação. Se esta segunda proposta pleiteia uma 

oposição aberta ao PELC e seus regramentos, a primeira iniciativa parece 

dirigida à pactuação que, segundo Carneiro da Cunha e Almeida, caracteriza a 

adesão contemporânea à categoria de “populações tradicionais”: tratar-se-iam 

de grupos sociais dispostos a firmar um compromisso como “uma série de 

práticas conservacionistas, em troca de algum tipo de benefício e sobretudo de 

direitos territoriais” (Carneiro da Cunha e Almeida 2009:300)11. 

 

Mandira e a Reserva Extrativista 

 

A Reserva Extrativista do Mandira, de administração federal, tem um 

histórico de implantação bastante distinto, o que acaba também por lhe conferir 

uma outra significação junto à população local. Atualmente reconhecidos como 

uma  comunidade remanescente de quilombo, os mandiranos ocupam uma 

porção territorial contígua à área de manguezais na qual foi instalada a Reserva 

Extrativista, no ano de 2002. Cabe aqui recapitular alguns aspectos de seu 

histórico de implantação. 

Até a criação do PEJ, as famílias do Mandira dedicavam-se 

principalmente à agricultura de coivara, distribuindo-se ao longo das terras 

tituladas pelo antepassado João Vicente Mandira – atualmente reconhecidas 

                                                        
11 E no entanto, há outras condições ponderadas pela liderança local para perfazer esta 
condição. Segundo Carlos França, “é depois de três gerações [na localidade] que passa a ser 
tradicional”. 



como território quilombola12. À medida em que se acirrava a fiscalização, e 

especialmente após uma controversa venda de parte do território familiar13, a 

agricultura foi sendo paulatinamente abandonada como forma de geração de 

renda, em favor de práticas extrativistas – o palmito jussara, a madeira de caixeta 

e, finalmente, a partir de final da década de 1970, a coleta de ostras no 

manguezal passa a ser uma atividade cotidiana para grande parte dos 

mandiranos.  

Inicialmente, a venda das ostras era garantida pelos atravessadores, que 

compravam os estoques dos coletores. A preços irrisórios, as ostras eram então 

vendidas desmariscadas (fora da casca), o que impunha uma extenuante carga 

de trabalho a todo o grupo familiar (inclusive crianças), passando pela coleta das 

ostras em largas quantidades, pela quebra da casca e acomodação em 

embalagens para venda. Tal rotina de trabalho se impôs à maior parte das 

famílias até meados da década de 1990: 
“Não tinha outra coisa: já não se podia cortar palmito, não podia 
cortar caxeta, não podia mais fazer roça. Não podia caçar, aí o 
pessoal começou a tirar a ostra e vender […] Foi logo depois 
da venda da terra que o japonês começou a comprar a ostra 
desmariscada e foi aí que começou tudo […] Aí começou a vir 
muita gente atrás, porque viu que o negócio era bom” 
(Francisco Sales Coutinho, depoimento a Maldonado 
2005:368). 

 

A exploração indiscriminada dos manguezais e as relações comerciais 

desiguais com os atravessadores seguiram até meados da década de 1990, 

momento em que duas iniciativas paralelas, produziriam transformações na 

configuração territorial e produtiva do Mandira. Com base em uma proposta de 

macrozoneamento do litoral sul do Estado, realizado pela Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente (Sales 1996:42-3), a Fundação Florestal e o Instituto de Pesca 

coordenaram um projeto de ordenamento da exploração da ostra nos 

manguezais do estuário de Cananéia, com ampla interlocução com os coletores 

locais (Campolim, comunicação pessoal). Foram promovidas práticas de manejo 

                                                        
12 Inicialmente reconhecido pelo governo do Estado de São Paulo em 2002, Mandira teve seu 
território remanescente de quilombo reconhecido em definitivo pelo governo federal em 2015. 
Contudo, ainda segue pendente sua regularização fundiária e titulação definitiva. 
13 Cf. Martins (2014). 



para a exploração não predatória do recurso natural14, através da implantação 

de viveiros para a engorda das ostras nas áreas de estuário e melhoria da 

condição de vida dos coletores, por meio de organização comunitária. Em 1995, 

um financiamento do Ministério do Meio Ambiente viabilizou a construção de uma 

estação depuradora de ostras e a fundação da Cooperativa dos Produtores de 

Ostras de Cananéia – Cooperostra, em 1997, criada com o objetivo de propiciar 

aos coletores condições mais vantajosas para a comercialização do produto, que 

estava até então concentrada nos atravessadores (Garcia 2005:39-41). 

 Outra das proposições contidas no macrozoneamento apontava para a 

viabilidade de implantação de unidades extrativistas na região, tomando por 

base as experiência pioneiras que estavam em curso na Amazônia15. Essa 

proposta levou o IBAMA, por meio do Centro Nacional de Desenvolvimento 

Sustentado de Populações Tradicionais (CNPT-IBAMA), a contatar a equipe do 

Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras 

(NUPAUB-USP), solicitando a realização de estudos acerca da viabilidade de 

implantação dessas unidades de conservação na área abrangida pelo complexo 

estuarino-lagunar de Iguape e Cananéia (Sales 1996:43). 

 Os estudos levados a cabo pela equipe do NUPAUB resultariam, em 

1995, na escolha do Mandira para a implantação de um “projeto piloto” voltado 

à criação da Reserva Extrativista. Segundo Sales, diversos fatores acarretaram 

nessa escolha, tais como o alto grau de conservação dos ecossistemas locais; 

a importância ambiental da área; a organização comunitária do grupo, 

“sustentado por fortes laços de parentesco”; a importância econômica do 

extrativismo da ostra para as famílias do Mandira há duas décadas; a 

possibilidade de prevenir a exploração predatória da ostra naquele manguezal 

por grupos de outras localidades; e a possibilidade de agregar valor à produção, 

por meio da depuração e do controle sanitário dos estoques (ibid.:44). 

                                                        
14 Estudos apontavam, então, para a redução dos estoques naturais de ostras na região, 
fomentada pelo aumento da demanda no mercado, pela má remuneração dos coletores e pelo 
desrespeito ao período de defeso, de novembro a janeiro (Campolim e Machado 1997; Garcia 
2005). 
15 As primeiras reservas extrativistas foram implantadas no estado do Acre, no início da década 
de 1990, a partir da mobilização de seringueiros, por meio de “empates”, contra os 
desmatamentos que ameaçavam o sustento obtido nas colocações. Por meio da aliança com 
ambientalistas e com grupos indígenas, a proposta dos seringueiros, inicialmente formulada 
como uma modalidade de reforma agrária, incorporou aspectos do conservacionismo (ver 
Almeida 2004; Cunha e Almeida 2009). Em 2000, as reservas extrativistas foram incorporadas 
ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como unidades de uso sustentável. 



 Desde então, os desdobramentos dessas iniciativas modificaram 

radicalmente as práticas extrativistas e os modos locais de sua organização. No 

bojo desse processo, foi fundada uma associação local (Associação dos 

Moradores da Reserva Extrativista do Mandira), em 1995. No mesmo ano, um 

abaixo-assinado encaminhado pelas famílias da comunidade ao CNPT 

formalizou o pedido de criação da Resex, ressaltando a intenção de trabalharem 

em parceria “com os órgãos competentes do Meio Ambiente, para podermos 

refazer nossa cultura, dentro da nova política ambiental […] depois que a política 

ambiental entrou tudo nos foi proibido” (CNPT 1994:2 apud Lobão 2010:123). 

Entre avanços e recuos nessa proposta, a Reserva Extrativista do Mandira só 

seria oficialmente criada pelo governo federal em dezembro de 200216. 

Entrementes, as  parcerias com o NUPAUB e a inserção nos projetos articulados 

em torno do manejo da ostra propiciaram diversas realizações significativas, tais 

como: a elaboração de um plano de utilização da área de manguezal, com 

regramentos mínimos para a exploração dos mangues pelos coletores locais; a 

realização de estudos detalhados sobre a produtividade natural e distribuição 

dos estoques da ostra na região proposta para a reserva; a instalação dos 

viveiros de engorda no estuário para todos os coletores do Mandira; a construção 

de uma sede para a associação comunitária; a obtenção de um barco a motor, 

por meio de doação, para uso coletivo (MMA 2010:36-7). 

Em que pesem os incrementos promovidos pelas parcerias construídas 

pela comunidade, e consolidados com a implantação da Resex, houve sérios 

problemas de gestão da cooperativa, que levaram à debandada da maioria dos 

cooperados nos anos seguintes à sua criação. O quadro que já teve cerca de 

                                                        
16 Segundo o plano de manejo da Resex do Mandira, o atraso na formalização da unidade 
 

“deveu-se principalmente às dificuldades do CNPT/IBAMA em disponibilizar 
recursos humanos e materiais para atendimento da solicitação. Neste período 
os moradores do Mandira encaminharam a mesma solicitação à Secretaria do 
Meio Ambiente de São Paulo, objetivando a agilização do processo por meio 
da criação de uma reserva estadual. No entanto, as dificuldades impostas pelo 
então denominado Serviço do Patrimônio da União em repassar o dompinio da 
área (terrenos de marinha) ao Governo Estadual, inviabilizaram esta tentativa” 
(MMA 2010:36). 
 

Deve-se considerar ainda a existência, na época, de uma proposta concorrente de transformação 
da porção sudoeste de Cananéia em uma Estação Ecológica estadual (restritiva à presença 
humana), para proteção do mico-leão caiçara (ibid.:35), como um fator que também ensejou o 
interesse dos moradores locais pela implantação da Resex. 



setenta cooperados se reduz hoje a pouco mais de uma dezena, quase todos 

integrantes de um mesmo grupo familiar do Mandira. Com efeito, a concentração 

deste mesmo grupo familiar sobre os cargos diretivos da associação local, 

controlando em grande medida o aporte de recursos e projetos direcionados à 

comunidade, tem sido um fator permanente de tensionamento das relações 

locais desde a implantação da Resex, na medida em que tende a inscrever 

dinâmicas de hierarquização em um meio social caracterizado pelo igualitarismo 

entre as famílias nucleares (Paoliello 1998).  

Ainda assim, e mesmo com o afastamento de muitos coletores da 

cooperativa (para novamente comercializar com os atravessadores ou tornarem-

se, eles próprios, compradores dos estoques de outros coletores), o processo de 

implantação da Resex é significado de maneira positiva pelos moradores locais. 

A reserva não apenas permitiu a regulação ambiental e o controle da atividade 

extrativista no manguezal (que ficou autorizada somente aos beneficiários 

cadastrados pelo ICMBio), coibindo consideravelmente a exploração predatória 

de coletores de fora17; mas, sobretudo, permitiu aos moradores locais 

reconstituírem em novos termos a atividade extrativista. Mesmo para os não 

cooperados, o trabalho exercido hoje é percebido como uma atividade digna, 

exercida com autonomia pelos moradores e remunerada de forma justa pelos 

compradores, em contraposição aos primeiros anos de trabalho com a ostra 

desmariscada, época usualmente rememorada pelos mais velhos como um 

tempo de cativeiro18. Novamente, portanto, a atuação das agências ambientais 

pode ser  modulada, no âmbito local, em termos de uma economia moral do 

respeito, categoria que parece central para a compreensão não apenas da 

sociabilidade entre as famílias locais, mas também de suas interações com os 

parceiros e o Estado. Como revela a narrativa de Francisco Coutinho, o 

reconhecimento recebido pela transformação no modo de produção da 

comunidade, que inseriu definitivamente o Mandira e a associação local no 

âmbito de um “mercado de projetos” (Albert 2000) voltados ao desenvolvimento 

                                                        
17 Por outro lado (e de modo análogo ao que ocorre no Santa Maria), as denúncias feitas por 
moradores locais sobre infrações supostamente cometidas por outros beneficiários na área da 
Resex são publicamente condenadas e abalam fortemente as relações locais – como acabou 
por perceber um ex-presidente da associação, cuja reputação foi tão tremendamente afetada 
pelas denúncias encaminhadas aos florestais que acabou por deixar a localidade. 
18 Para uma análise das formas de mediação das recordações escravistas para significar outros 
episódios de memória, ver Mello (2012). 



sustentável, inscreveu novos significados na percepção local sobre a atividade 

extrativista. 
 
“Quando começou o experimento dos viveiros queríamos sair 
da clandestinidade. Quem trabalhava com ostra era visto como 
miserável. Queríamos valorizar nosso produto e valorizar o 
produtor [...]. 2002 foi uma ano marcante nisso aí: fomos 
reconhecidos como comunidade quilombola, foi criada a Resex 
e eu fui o primeiro mandirano a sair do país para receber esse 
prêmio19. Foi muito gratificante [...] pelo reconhecimento do 
nosso trabalho, por ser valorizado fora, uma coisa que a gente 
que tá aqui nessa rotina não valoriza. [...] Já há muito tempo a 
gente se organiza sem atravessador, sem político. No começo 
trabalhamos muito tempo com um japonês que levava 1500 
sacos de ostra desmariscada por semana. Depois de uns anos 
ele já tinha uma marina no porto e nós sem casa decente pra 
morar! Hoje não, hoje é um trabalho que pra nós não é tão 
pesado. Você não tem patrão, quem dita nosso ritmo é a lua e 
a maré. [...] [A Resex] tem algumas regras que muita gente não 
quer ter. Tem que estar registrado na colônia [de pesca], tem 
que ter o viveiro e respeitar o defeso, e muita gente não quer 
parar nunca [...] tem os limites de tamanho da ostra, menos de 
5 centímetros não desovou ainda, maior de 10 centímetros é 
matriz...mas muita gente de fora não respeita e rapa o mangue 
[...]. Tenho muito orgulho de ter me envolvido com esse projeto 
da ostra, isso me trouxe um conhecimento muito grande. Gente 
de outros lugares chama pra saber como a gente conseguiu se 
organizar pra isso, que às vezes querem empurrar goela abaixo 
do tradicional como fazer. E hoje todo mundo sabe, conhece o 
Mandira e o nosso trabalho” [Francisco Sales Coutinho]. 

 

Considerações finais 

 

Este trabalho procurou sugerir, por meio de uma breve reconstituição 

histórica informada por narrativas etnográficas, como a implantação de unidades 

de conservação, no contexto desta pesquisa, é investida de significados 

específicos pelos atores locais. Mais do que isto, sublinhou que tais significados 

                                                        

19 Trata-se do Prêmio Iniciativa Equatorial 2002, direcionado ao Projeto de Ordenamento da 
Exploração de Ostras do Mangue no Estuário de Cananéia, recebido durante a Cúpula Mundial 
para o Desenvolvimento Sustentável, em Johannesburgo, na África do Sul. 

 



podem ser observados para além dos modelos políticos-administrativos 

fornecidos pelo Estado e suas agências ambientais para conferir representação 

às populações abrangidas por políticas ambientais. Por exemplo, ainda que o 

Mandira seja reputado, tanto no âmbito institucional como na percepção dos 

beneficiários, como um caso de sucesso na implantação de unidades de 

conservação, isso não impede que irrompam (como efetivamente ocorre) 

sucessivas tensões e disputas tanto no Conselho Deliberativo da Reserva 

Extrativista, como no âmbito da associação local. 

Procurei ressalvar, nessas linhas, um outro aspecto: como, na percepção 

local, as políticas ambientais promovidas pelas unidades de conservação 

produzem efeitos sobre uma dimensão moral da sociabilidade, ou aquilo a que 

Comerford (2003) qualifica como uma economia local do respeito. Seja gerando 

a criminalização dos modos de trabalho e de relação com a natureza de uma 

coletividade, por meio das práticas de intimidação dos florestais, como no caso 

de Santa Maria, ou, inversamente, gerando as condições para uma 

requalificação positiva das atividade costumeiras dos moradores, como no caso 

do Mandira, as políticas atreladas às unidades de conservação atravessam o 

plano das relações sociais locais, afetando dinamicamente reputações e 

credibilidades, como demonstram, por exemplo, as suspeitas de denúncias 

ambientais que circulam entre as casas e famílias.  

Por outro lado, na chave sugerida pelo filósofo Axel Honneth, experiências 

compartilhadas de desrespeito também podem desencadear, para além do plano 

das relações locais, “os motivos morais de uma luta coletiva por reconhecimento” 

(2003:259). Se considerada tal perspectiva, torna-se possível refletir sobre as 

mobilizações sociais em curso nas comunidades de Mandira (como extrativistas 

e remanescentes de quilombo) e no Santa Maria (como população tradicional) 

tomando por base este conjunto de significados elaborados a partir de eventos 

históricos – e , assim, explicitando uma dimensão moral destes processos que 

não é alcançada por explicações centradas somente na mobilização estratégica 

ou utilitarista de interesses por parte dos agentes. 
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