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 NUPEM Editora tem como objetivo principal a divul-

gação científica para todos os públicos, em especial, o 

público não especializado que carece de informação 

de qualidade científica com linguagem acessível. Para isso, a Edi-

tora tem em sua estrutura, a editora de livros, a publicação dos 

Cadernos do NUPEM, e agora, inauguramos mais um produto 

que é o Temas NUPEM, que visa a edição de volumes com artigos 

sobre temas diversos, acessíveis a todos os públicos. 

É com grande satisfação que publicamos o primeiro vo-

lume do Temas NUPEM com o título “Ambiente, Sociedade e Po-

der”, organizado pela Profa. Giuliana Franco Leal e seu grupo de 

pesquisa “Estudos Socioambientais e Ecologia Política 

(GESEP)”. Esse volume inaugural apresenta uma coletânea de 

artigos escritos por alunos de graduação e de pós-graduação, pro-

fessores e pesquisadores do NUPEM e de outras instituições, 

como a UNICAMP e UFF. Os artigos trazem dados e discussões 

sobre as desigualdades sociais, movimentos sociais e a injustiça 

ambiental no Brasil contemporâneo, com exemplos locais e regi-

onais, sendo uma leitura fundamental para entendermos o atual 

cenário socioambiental do Brasil.   

Além do ensino e da pesquisa científica, O NUPEM tem na exten-

são universitária e na divulgação científica uma ferramenta po-

derosa, e já comprovada, para realizar o desenvolvimento socio-

ambiental no interior do Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. 
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Com o lançamento do TEMAS NUPEM e do primeiro volume so-

bre o “Ambiente, Sociedade e Poder”, inauguramos mais um 

meio de divulgação da ciência produzida no NUPEM e pelo Bra-

sil, contribuindo para a realização da Justiça Socioambiental, e 

consequentemente, construindo um Brasil mais justo para a so-

ciedade e para o ambiente, que devemos ressaltar, não são áreas 

distintas mas indissociáveis, como mencionado pela Profa. Giu-

liana.  

 
Boa Leitura, 

 
Prof. Mauricio Mussi Molisani 

Editor da NUPEM Editora 



 

 

Caríssimos leitores, 
 

Este é o primeiro número do Temas NUPEM, um novo 

formato que a NUPEM EDITORA está lançando. Mas afinal, o 

que é o Temas NUPEM, e o que ele traz de novidade? Nossa ideia 

é abrir um espaço para publicações que consiga aliar conteúdos 

de grande relevância para a atualidade, mas que mantenham 

uma linguagem que alcance um público amplo. Ou seja, um pú-

blico que não se restrinja ao acadêmico, mas que tenha interesse 

em assuntos como Ciência, Tecnologia, Cultura e Inovação, e que 

estejam relacionados aos grandes temas Biodiversidade e Con-

servação. A ideia de se publicar sobre temas específicos e atuais 

surge naturalmente em uma sociedade como a de nosso século, 

que se reconfigura com extrema rapidez. Não há melhor exemplo 

que a própria pandemia que estamos vivendo, que nos força a nos 

adaptarmos em questão de dias, enquanto deixa o mundo inteiro 

encurralado quanto às questões econômicas e sanitárias, entre 

muitas outras.  

Este número de abertura é dedicado a uma série de te-

mas de grande relevância para o cenário atual em nosso país. O 

artigo de abertura, por exemplo, é um belíssimo texto sobre o 

conflito entre a cadeia de petróleo e a conservação da biodiversi-

dade. A convite da Editora, José Viglio e seus colegas trazem um 

olhar abrangente e conciso daquele que talvez seja um dos maio-

res problemas relacionados ao nosso modo de vida no século 

XXI: a dependência da produção energética para o crescimento 



 

 

econômico. Em seguida, os artigos do GESEP, grupo coordenado 

por Giuliana Franco Leal, abordam diferentes temas socioambi-

entais, mas que se encontram em um desejo subjacente de pro-

por alternativas para criar uma sociedade mais justa e harmônica 

em sua relação com o mundo natural. É uma oportunidade para 

o leitor conhecer como as questões ambientais se relacionam lo-

calmente com a economia e o poder público. Tais relações, per-

meadas por diferentes pontos de vista e consideráveis conflitos, 

são exemplos que podem ser perfeitamente transpostos para di-

ferentes regiões e países neste início de século XXI, em que anti-

gos modelos de estruturação socioeconômica estão sendo coloca-

dos em xeque. O crescimento econômico baseado no extrati-

vismo, a desigualdade social, o consumismo e o desperdício, são 

exemplos de temas ubíquos e contemporâneos que são aborda-

dos aqui neste volume, com olhares e proposições de soluções em 

escala regional. 

Portanto, convido cada leitor a um mergulho nos textos 

aqui apresentados, e a uma reflexão abrangente sobre como po-

demos repensar a nossa sociedade, e que caminhos pretendemos 

seguir em nosso processo civilizatório. Este primeiro volume do 

Temas é também a proposta de uma porta de entrada para aque-

les que desejam fazer parte de um debate sólido e palpável sobre 

o mundo e nosso futuro. 

Aproveito para deixar aqui o convite: todos que deseja-



 

 

rem podem publicar no Temas NUPEM. Não precisa ser acadê-

mico ou aluno, como os autores deste volume. A NUPEM Editora 

encoraja a todos que desejem expor seu conhecimento, que ve-

jam o Temas como uma oportunidade de fazê-lo. A publicação é 

gratuita, assim como sua distribuição, seguindo o princípio de 

que o conhecimento é para todos. Ao mesmo tempo, mantemos 

o rigor técnico e científico, submetendo cada texto ao processo 

tradicional de revisão por pares, a fim de garantir sua qualidade. 

Portanto, é com grande satisfação que apresentamos 

aqui o resultado de um trabalho de muitas mãos e grande dedi-

cação. Espero que gostem, e desejo a todos uma ótima leitura! 

 

Pedro Hollanda Carvalho 

Editor do TEMAS NUPEM 



 

 

SUMÁRIO 

 
Ambiente, Sociedade e Poder 
Grupo de Pesquisa: Estudos Socioambientais e Ecologia Política – GESEP 

11 

Conflitos entre o setor petrolífero e a 
conservação da biodiversidade 
José Eduardo Víglio, Amanda Sousa Silvino, Lúcia da Costa Ferreira 

17 

Movimentos ambientais em Macaé após a 
chegada da indústria extrativista do  
petróleo 
Matheus Thomaz da Silva 

46 

Do que trata o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável do Município de Macaé? Temas 
em discussão no COMMADS (2010 - 2018) 
Natalie Camargo Prates, Giuliana Franco Leal 

67 

Parque Nacional da Restinga de Juruba-
tiba: um olhar sobre a participação em 
unidades de conservação 
Renata de Souza, Giuliana Franco Leal 

87 

Machadinha e Jurubatiba: dimensões  
socioambientais 
Eduarda Rezende Caillava Gomes, Rodrigo Lemes Martins 

114 



 

 

 

Valorizando e visibilizando as práticas 
agroecológicas do entorno do Rio  
Macaé 
Claudemar Mattos, Giuliana Franco Leal 

 

137 

Na feira tem banana, aipim e alternativa 
à crise socioambiental 
Giuliana Franco Leal 

166 

Agroecologia e saúde no município de 
Barbacena, Minas Gerais, Brasil 
Suelen Ferreira Matoso Couto, Thaddeus Gregory Blanchette 

178 

Percepção e significados do ambiente em 
costões rochosos 
Diego Gazone Rodrigues da Silva, Carlos Alberto de Moura Barbosa, Lísia Mô-

nica de Souza Gestinari 

207 

Restinga da Praia do Pecado: da explora-
ção mineral à definição de um modelo e 
área de preservação 
Astréa Gomes Castro, Rafael Nogueira Costa, Rodrigo Lemes Martins 

224 

 



 

 

11 

  

Ambiente, Sociedade e Poder 

Grupo de Pesquisa 
Estudos Socioambientais e Ecologia Política 

(GESEP) 



 

 

12 

 

mbiente e sociedade não são áreas distintas. As 

relações de poder entre seres humanos definem quais 

partes da natureza serão conservadas e quais serão 

degradadas. Algumas questões são fundamentais: quem usufrui 

do que há de mais bonito e rico na natureza e se apropria de seus 

recursos? Quem arca com as consequências negativas desses 

usos? Quem participa das decisões sobre esses assuntos? Como 

isso acontece e por que é assim? Essas questões dizem respeito à 

justiça ambiental e estão totalmente ligadas às preocupações com 

conservação da natureza.  

Estes são temas presentes nos textos que reunimos neste 

dossiê. Seu primeiro artigo é escrito por autores convidados. José 

Eduardo Viglio, Amanda Sousa Silvino e Lúcia da Costa Ferreira 

são pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e 

escrevem aqui sobre conflitos entre o setor petrolífero e a 

biodiversidade, com especial atenção às relações entre 

empreendimentos do setor petrolífero e Estado, no que se refere 

à regulação e ao planejamento das atividades econômicas 

daquele setor. 

Os artigos que vêm a seguir expõem partes dos 

resultados de pesquisas feitas por membros do Grupo de 

Pesquisa “Estudos Socioambientais e Ecologia Política” (GESEP) 

e seus parceiros de pesquisa. O GESEP é formado por 

professoras, professores e estudantes de graduação e pós-
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graduação do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – 

Nupem, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) de Rio das Ostras (RJ). 

Temos interesses temáticos e teórico-metodológicos que nos 

unem, mas temos objetos de estudos variados e recorremos 

também a diversas outras vertentes de pesquisa e a matrizes 

disciplinares múltiplas. Em sua maioria, os textos aqui reunidos 

dizem respeito à cidade de Macaé (RJ) e seu entorno, 

contribuindo para a construção de conhecimento sobre a região. 

O primeiro texto, do doutorando do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC) e 

professor da UFF/Campos Matheus Thomaz, apresenta 

movimentos ambientais de Macaé que existem ou existiram 

desde a chegada da Petrobras à cidade, na década de 1970: narra 

uma breve história desses movimentos sociais, no contexto das 

grandes fases da indústria do petróleo no estado do Rio de 

Janeiro; tece sua relação com as correntes ambientalistas; por 

fim, mostra algumas das consequências de sua atuação. 

Na sequência, a partir de sua pesquisa de iniciação 

científica, Natalie Prates escreve, junto com sua orientadora, 

sobre outra forma possível de participação dos cidadãos em 

decisões sobre ambiente e sociedade: conselhos ambientais. 

Após uma breve reflexão sobre participação em conselhos na 

história recente do Brasil, ela apresenta o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Macaé e, 
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fazendo uma análise de suas atas entre os anos de 2010 a 2018, 

mostra quais foram os principais temas tratados. 

Renata Souza e Giuliana Leal também exploram a 

importância e os desafios da participação social em conselhos, 

voltando-se especificamente para o Conselho Consultivo da 

Unidade de Conservação Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba, localizada em três municípios fluminenses (Macaé, 

Quissamã e Carapebus). As autoras mostram, como resultados 

de pesquisa de doutorado no PPG-CiAC, como esse conselho se 

constitui e se organiza, reunindo ao fim sugestões para fortalecê-

lo. 

A preocupação com a conservação no Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba e seu entorno também está presente 

nos estudos de doutorado de Eduarda Callaiva. Em artigo escrito 

com seus orientadores Rodrigo Lemes e Thaddeus Blanchette, 

ela defende que a conservação da restinga anda junto com a 

valorização das práticas tradicionais das famílias quilombolas da 

Fazenda Machadinha, no município de Quissamã (RJ). As 

relações entre essas famílias e a restinga são detalhadas no texto. 

Populações rurais se fazem presentes novamente no 

texto do doutorando Claudemar Mattos. Ele apresenta os 

problemas da agricultura industrial, praticada pelos setores do 

agronegócio e, alternativamente, as características da 

agroecologia, associada aos camponeses. A agroecologia é 

caracterizada em suas faces científica, prática e de movimento 
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político social, e são apresentadas introdutoriamente 

experiências agroecológicas no estado do Rio de Janeiro. 

A relação entre agricultura, justiça ambiental e 

conservação está igualmente presente na reflexão feita sobre as 

feiras urbanas formadas por agricultores, a partir de duas 

pesquisas. Uma delas é sobre as feiras de Macaé. Neste artigo, de 

Giuliana Leal (professora de Sociologia na UFRJ), constata-se a 

importância desse tipo de circuito curto de compra e venda de 

alimentos, que coloca em contato direto consumidores urbanos e 

agricultores, em especial os que praticam a agricultura de tipo 

familiar. Demonstra-se que as feiras podem ser – e 

frequentemente são – uma das vias de combate a desigualdades 

sociais, injustiças ambientais e degradação da natureza. 

Outro artigo sobre feira é trazido por Suelen Couto e 

Thaddeus Blanchette, respectivamente doutoranda e professor 

no PPG-CiAC. Eles fazem reflexões sobre um projeto 

agroecológico realizado em Barbacena – Minas Gerais, onde a 

preocupação com a saúde dos camponeses culminou em uma 

feira livre que aproxima consumidores e agricultores da região, 

preocupados em cultivar alimentos saudáveis e sustentáveis. 

O propósito da conservação é central também na 

pesquisa de mestrado de Diego Gazone, orientada por Lísia 

Gestinari e Carlos Barboza, a respeito das percepções sobre o 

ambiente e das relações com o mesmo por parte dos 

frequentadores de praias dos municípios fluminenses Macaé, Rio 
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das Ostras e Armação de Búzios. Significados atribuídos por 

essas pessoas aos costões rochosos são investigados e discutidos 

no texto, a fim de fornecer subsídios para a gestão costeira e a 

educação ambiental da população. 

Fechando este número dos Temas Nupem, Astrea 

Camargo, Rafael Costa e Rodrigo Lemes oferecem um texto sobre 

a história da Restinga da Praia do Pecado, de Macaé, e os 

conflitos em torno dos projetos para seu uso. Com foco em 

conflitos ambientais que perpassam essa área, a pesquisa de 

mestrado em andamento volta a colocar em questão movimentos 

sociais ambientais, unindo os temas da justiça ambiental e da 

conservação. 

 
 
 

Grupo de Pesquisa  

Estudos Socioambientais e Ecologia Política 

(GESEP) 

Macaé, julho de 2020. 
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CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SEUS 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 conservação da biodiversidade é questão chave que 

atravessa diferentes setores da sociedade em diferentes 

escalas espaciais e níveis de organização social. Apesar 

de alguns sucessos de conservação, especialmente em escalas lo-

cais, e do aumento do inte-

resse público e governamen-

tal pelas questões ambien-

tais, a biodiversidade conti-

nua a diminuir (Rands et al., 

2010). É um desafio que en-

tra no século XXI com uma 

enorme herança de degrada-

ção, provocadas principal-

mente por mudanças no uso 

e ocupação do solo com a expansão das áreas agrícolas, urbani-

zação, industrialização, poluição, crescimento populacional, au-

mento da demanda por recursos naturais e pelas mudanças cli-

máticas (Millennium Ecosystem Assessment MA, 2005). Como 

promover a conservação dos ecossistemas que ainda restam 

frente a tantas forças de mudança? Esse é um dos grandes pro-

blemas sociais do século XXI. 

O uso e conservação dos recursos naturais e da biodiver-

sidade é um forte eixo de conflitos sociais (Carvalho; Scotto, 

A 
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1995; Ferreira, 2005). As necessidades humanas e as demandas 

pelo crescimento econômico por meio grandes obras de infraes-

trutura, transporte, energia, urbanização, expansão agrícola e 

pecuária, frequentemente se sobrepõem com áreas consideradas 

prioritárias para a conservação, diminuindo e fragmentando o 

habitat de inúmeras espécies (Begon et al., 2007; Odum; Barrett, 

2011). Com isso, há o comprometimento da qualidade e/ou es-

trutura dos ecossistemas e seus serviços ambientais: i) serviços 

de provisão (ex: água, madeira, produtos químicos); ii) serviços 

de regulação (ex: controle do clima, polinização de plantas); iii) 

serviços culturais (ex: bens intangíveis de natureza educacional, 

recreacional, religiosa, estético-paisagística); iv) e serviços de su-

porte (ex: ciclagem de nutrientes, formação de solo, dispersão se-

mentes) (Millennium Ecosystem Assessment MA, 2005).  

Diferentes atores sociais, entre eles o da comunidade ci-

entífica, têm buscado evidenciar que a biodiversidade em seus 

diferentes atributos - tais como estrutura e área das comunidades 

biológicas, riqueza e abundância de espécies, riqueza funcional e 

diversidade de habitats - é um componente central para provisão 

dos serviços ecossistêmicos (Bennett et al., 2015). Há um con-

junto de propostas e práticas que buscam a manutenção da bio-

diversidade e dos sistemas ecológicos frente a crescente demanda 

social e econômica pelos recursos naturais. Estas vão desde ações 

preservacionistas, envolvendo a criação de áreas protegidas sem 

a presença humana, passando por práticas de uso sustentável dos 
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recursos. Pode-se dizer assim que a conservação e a sustentabili-

dade são parte de um projeto socialmente construído através da 

tensão entre interesses, interpretações e escolhas tornadas públi-

cas nas diversas arenas estabelecidas nos níveis local, nacional e 

internacional 1 (Ferreira, 2005). E sendo a conservação um pro-

duto social é, portanto, variável e contingente, dependendo 

muito do contexto ecológico, político, histórico, econômico, cul-

tural e científico de cada localidade. 

Embora não seja o foco de trabalho, cabe destacar que os 

termos sustentável, sustentabilidade e desenvolvimento susten-

tável, embora muito utilizados na literatura científica e entre di-

ferentes atores sociais, ainda não chegaram a um consenso em 

termos conceituais. Existe uma vasta diversidade de conceitos, 

relacionados com o desenvolvimento sustentável e os significa-

dos destes termos variam em virtude das diferentes perspectivas 

e interesses (Feil; Schreiber, 2017). Gatto (1995) identifica três 

definições bastante distintas de sustentabilidade: 1) Rendimento 

sustentável de recursos que derivam da exploração de popula-

ções e ecossistemas (definição da biologia aplicada); 2) Abun-

dância sustentável e diversidade genotípica de espécies individu-

ais em ecossistemas sujeitos a exploração humana (definição da 

ecologia); e 3) Desenvolvimento econômico sustentável, sem 

 
1 A noção de arena é entendida como um sistema de interação envolvendo envolve diferentes 
atores sociais e institucionais com variados interesses e perspectivas. Esses atores buscam in-
fluenciar o processo decisório por meio da mobilização de diferentes recursos sociais (Ferreira, 
2012; Hannigan, 2006; Renn, 1992) 
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comprometer os recursos existentes para as gerações futuras (de-

finição da economia), contida no Relatório Brundtland 

(CMMAD, 1991). O conceito de sustentabilidade, nesse sentido, 

busca oferecer um compromisso viável entre os objetivos de pre-

servação e conservação dos ecossistemas existentes e a satisfação 

das necessidades econômicas da sociedade. 

No caso do recorte temático aqui tratado é possível afir-

mar que muitos conflitos têm surgido e se intensificado, entre 

conservação e desenvolvimento econômico, devido à instalação e 

expansão de atividades econômicas, energéticas e de infraestru-

turas em áreas de alta relevância biológica e, por isso, estratégi-

cas para a conservação da biodiversidade (Teixeira et al., 2017; 

Viégas et al., 2014; Dean, 1995). O conflito é entendido aqui como 

“manifestações de clivagens abertas entre dois ou mais atores in-

dividuais ou coletivos, que apresentam interesses histórica ou 

momentaneamente incompatíveis, quanto à apropriação ou con-

trole de bens considerados raros, escassos, sejam materiais ou 

simbólico” (Ferreira, 2012, p. 3). Os conflitos ambientais, por-

tanto, põem em pauta as diferentes formas de uso de recursos e 

bens (Acselrad, 2014). Estudos têm apontado e reforçado que o 

viés ambiental e da biodiversidade não têm sido contemplados 

no processo de decisão de políticas, planos e projetos associados 

a essas atividades (Viglio et al., 2018; Zhouri 2008; Garcia, 

2007).  
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A posição de muitos atores ambientalistas à estas situa-

ções tendem a ser refratárias a tais projetos, o que tem amplifi-

cado os conflitos e conferindo visibilidade e politização às de-

mandas ambientais. Para Escobar e Pardo (2005), a questão da 

biodiversidade tem transformado os parâmetros de avaliação da 

natureza e as disputas pelo acesso aos recursos naturais. Segundo 

os autores, o crescente discurso sobre a biodiversidade é o resul-

tado da problematização do biológico, colocando as áreas de flo-

resta tropical úmida numa posição biopolítica global fundamen-

tal. Contudo, ao implicar na ressignificação das florestas tropi-

cais ressignifica também seus habitantes, enquanto guardiães da 

natureza, e seus conhecimentos tradicionais de conservação. 

Em maior ou menor grau a expansão do setor energético 

no Brasil se configura num eixo de conflitos com a conservação 

da biodiversidade, envolvendo tanto as modalidades definidas 

como renováveis, tais como hidroeletricidade, etanol e eólica, 

quanto às fontes não renováveis ou fósseis, como o petróleo e o 

gás natural. Essas últimas se constituem nas principais causas 

das mudanças climáticas (IPCC, 2007; Höök e Tang, 2013) e, se-

gundo estudos recentes, essas mudanças já vêm provocando al-

terações na biodiversidade do planeta (Pecl, et al., 2017). Existe 

uma tendência de que as espécies mais sensíveis sejam substitu-

ídas pelas espécies mais resistentes às mudanças climáticas. Es-

tas são espécies majoritariamente generalistas que podem não 

garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados 



 

23 

pela natureza à sociedade (Mooney et al., 2009; Loyola, et al., 

2013; Ferro, et al., 2014; Cianfrani et al., 2018).  

Este artigo trata dos conflitos e negociações2 entre con-

servação da biodiversidade e o setor petrolífero no Brasil, a partir 

de revisão de trabalhos científicos e de resultados de pesquisa dos 

próprios autores na Mata Atlântica do estado de São Paulo. 

A EXPANSÃO DO SETOR PETROLÍFERO EM 
ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA A CONSERVA-
ÇÃO 

Pesquisas recentes, como a publicada na revista Science 

(Pecl, et al., 2017) aponta que as alterações no clima, causada 

principalmente pelo uso de 

combustíveis fósseis, estão al-

terando a composição das co-

munidades ecológicas, que 

por sua vez, afetam o funcio-

namento dos ecossistemas e o 

bem-estar humano. O setor 

petrolífero tem ainda um im-

pacto direto na biodiversidade 

 
2 A democratização passa pela diferenciação das identidades políticas e envolve a substituição 
de procedimentos de unificação autoritária por procedimentos de negociação. A democracia 
como negociação implica uma dupla incerteza: quanto aos resultados e quanto à própria natu-
reza das pretensões. A fundamentação racional de uma pretensão é um poderoso recurso de 
negociação (Andrade, 1988). Para maior aprofundamento sobre o tema ver Zartman e Rubin 
(2002) e Lowi (2009). 
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através da implementação da infraestrutura necessária, que pro-

move alterações significativas nos habitats das espécies, tanto 

marinho quanto terrestre. Ao mesmo tempo, trabalhos científi-

cos têm sustentado empiricamente a imprevisibilidade, cumula-

tividade, longa duração, desconhecimento e irreversibilidade dos 

impactos do derramamento de petróleo nos sistemas ecológicos 

(Peterson, 2003, Mendelssohn et al., 2013).  

Embora o setor petrolífero seja uma atividade de risco 

ambiental em qualquer região, as áreas tropicais são particular-

mente mais vulneráveis pelo alto índice de diversidade biológica 

(Carter, 2005). Em razão da alta correlação entre áreas de alta 

biodiversidade e formações geológicas que contêm petróleo e gás, 

muitas áreas almejadas por essa indústria se sobrepõem com 

ecossistemas ameaçados e territórios indígenas (Lessmann et al., 

2016).  

São justamente nessas áreas tropicais que os investimen-

tos da indústria do petróleo vêm crescendo em razão da desco-

berta de reservas economicamente viáveis. Estima-se que novos 

empreendimentos em exploração e produção de petróleo e gás 

nos próximos anos ocorrerão em regiões como o Alasca e os tró-

picos úmidos (Leyen, 2008). Desse modo, é possível inferir a per-

manência – e mesmo o aumento – dos conflitos entre a explora-

ção de hidrocarbonetos e a conservação da biodiversidade nos 

próximos anos (Energy & Biodiversity Initiative, 2003; Carter, 

2005; Finer; Orta-Martinez, 2010; Osti et al., 2011), devido aos 
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seguintes fatores: a) a continuidade da dependência mundial em 

relação aos combustíveis fósseis (Chow et al., 2003); b) a exis-

tência de um novo ciclo de expansão dos combustíveis fósseis em 

razão da descoberta e exploração do gás de xisto (Fracking) e da 

intensificação da exploração petrolífera em águas profundas, 

como a do Pré-sal brasileiro (O’Rourk; Connolly, 2003; Maugeri, 

2012); e c) a exploração de novas áreas, decorrente do esgota-

mento de poços maduros (Carter, 2005), cujos dutos e gasodutos 

podem atravessar vastas áreas protegidas, tanto terrestres 

quanto marinhas (Jaffe; Victor, 2004).  

Em nível mundial, segundo dados da IUCN (2008) e da 

UNESCO (2009), em torno de 25% das áreas declaradas como 

patrimônio natural da humanidade estão sob pressão de ativida-

des de mineração e energia. Em relação à mineração, o relatório 

do World Resources Institute indica que um quarto das áreas 

atualmente exploradas está localizado em um raio de 10 km de 

áreas protegidas categorizadas como I-IV pela International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) (Miranda et al., 2003; 

Carter, 2005; Osti et al., 2011). O estudo de Ferreira et al., (2014) 

mostrou que, no Brasil, ao menos 20% da área das unidades de 

conservação de proteção integral e das terras indígenas estão 

ameaçadas por interesses de exploração mineral. Do total de 505 

unidades de proteção integral analisadas, 236 (ou 47% do total) 

têm pedido de pesquisa mineral no Departamento Nacional de 
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Produção Mineral (DNPM). De 578 terras indígenas, 251 (ou 

43%) estão na mesma situação. 

Especificamente em relação às atividades de petróleo e 

gás, suas implicações ambientais têm sido amplamente docu-

mentadas, incluindo tanto impactos diretos quanto indiretos, no 

nível local, regional e global (Conservation International, 2003; 

O’Rourke & Connolly, 2003; San Sebastián; Hurtig, 2004; Finer 

et al., 2008; Copeland et al., 2009; Committee on the Effects of 

the Deepwater Horizon Mississippi Canyon-252, 2013). Dentre 

esses impactos, destacam-se, a perda de habitats decorrentes de 

desmatamento e fragmentação da paisagem, poluição do ar e da 

água, erosão do solo, sedimentação, crescimento urbano e pres-

são sobre áreas florestais nos municípios onde os empreendi-

mentos são instalados.  

A EXPANSÃO PETROLÍFERA EM ÁREAS  
PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO NO 
BRASIL: CONFLITOS E NEGOCIAÇÕES 

No Brasil, a maior parte da exploração, produção e trans-

porte de petróleo e gás (cerca de 94%) ocorre no mar em campos 

offshore, principalmente nas bacias de Santos e Campos (ANP, 

2018). Além da interferência com o ambiente marinho a ativi-

dade petrolífera também traz um conjunto de implicações ambi-

entais para as regiões costeiras, devido à existência e a expansão 
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de gasodutos, oleodutos, terminais, oleodutos, refinarias, e uni-

dades de tratamento de gás. Em ambas as situações, há a existên-

cia de conflitos, principalmente, com a atividade pesqueira 

(Bronz, 2009, Herculano, 2012) e com as práticas e interesses 

voltados à conservação da biodiversidade marinha e terrestre.  

No caso da conservação marinha, em 2007, o Ministério 

do Meio Ambiente divulgou estudo reconhecendo que 44% da ex-

tensão total da zona marinha brasileira é área prioritária para a 

conservação da biodiversidade (MMA, 2007). Segundo estudo do 

Greenpeace (2010), somente 2,57% dessas áreas prioritárias ti-

nham sido transformadas em unidades de conservação federais. 

Por outro lado, a exploração e a produção de gás e petróleo ocu-

pavam, em 2010 cerca de 8,77% de áreas que deveriam ser trans-

formadas em áreas marinhas protegidas (Greenpeace, 2010). 

Um outro estudo, de Almada e Bernardino (2017) publi-

cado no periódico Biological Conservation, mapeou 42 áreas 

consideradas como Ecologicamente e Biologicamente Significan-

tes (EBSA, na sigla em inglês) na Bacia de Campos que são espe-

cialmente vulneráveis a atividades de exploração de óleo e gás. 

Conforme definição da Convenção da Diversidade Biológica, 

Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSA) 

são zonas oceânicas especiais que proporcionam o funciona-

mento saudável dos oceanos. Para ser considerada uma EBSA, 

uma área precisa atender a um conjunto de critérios, tais como: 

unicidade ou raridade, importância especial para os estágios da 
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vida das espécies, importância para espécies ameaçadas, vulne-

rabilidade, fragilidade, sensibilidade ou recuperação lenta, altas 

produtividade e diversidade biológica. Essas áreas incluem os re-

cifes de corais de água fria e cânions submarinos. Dentre as EB-

SAs citadas por Almada e Bernadino (2017), algumas delas pos-

suem 90% de suas áreas dentro de blocos licitados pela indústria 

petrolífera na Bacia de Campos. Os autores deste estudo afirmam 

que a alta sobreposição de EBSAs com áreas destinadas para ex-

ploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Campos é re-

sultado de um planejamento espacial deficiente e de conheci-

mento prévio muito limitado dos ecossistemas do fundo do mar 

ao longo da margem continental.  

Fora das Bacias de Santos e Campos, a área que abriga 

recém-descobertos corais da Amazônia, que podem chegar até 56 

mil km2 e que está localizada em frente à foz do maior rio do 

mundo (Francine-Filho et al., 2018; Moura et al., 2016), tem sido 

foco interesse de grandes empresas de petróleo e gás (BHP-Billi-

ton, Queiroz Galvão, Ecopetrol, Total, BP e Petrobras). Os corais 

da Amazônia são uma formação de recifes de águas profundas 

que se encontram entre os 90 metros e os cerca de 180 metros de 

profundidade. Estima-se que a região da Bacia da Foz do Amazo-

nas armazene até 14 bilhões de barris de petróleo (Dw Brasil, 

2018). Uma arena de conflito se configurou após a francesa Total 

e a inglesa British Petroleum (BP) terem adquiridos lotes de ex-

ploração de petróleo naquela área 2013, num leilão da Agência 
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Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em 

maio de 2018 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-

cursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão responsável pelo li-

cenciamento ambiental federal3, concluiu que estudos ambien-

tais da Total, BP e Queiroz Galvão são insuficientes para o licen-

ciamento ambiental4. Essas empresas terão novo prazo para es-

clarecer dúvidas técnicas e tais disputas ainda seguem em aberto 

(Portal Terra, 2018).  

Já as interferências ambientais e os conflitos nas áreas 

costeiras das Bacias de Santos e Campos se dão, principalmente 

devido à instalação de uma infraestrutura petrolífera no contexto 

do ameaçado bioma da Mata Atlântica e em seus ecossistemas 

costeiros associados. Antes de tratar de tais conflitos, é funda-

mental traçar aqui alguns pontos sobre esse bioma e os desafios 

relacionados à conservação das suas áreas remanescentes. A 

Mata Atlântica é considerada um dos hotspots mundiais da bio-

diversidade por ser uma das áreas mais ricas em biodiversidade 

e endemismos no planeta e, ao mesmo tempo, uma das mais 

 
3 O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreen-
dimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. As princi-
pais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na Lei n. 
6.938/1981, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), e nas resoluções 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n. 001/1986 e n. 237/1997. O processo de 
licenciamento ambiental apresenta três etapas distintas: licenciamento prévio, licenciamento 
de instalação e licenciamento de operação.   

4 Segundo Francine- Filho et al (2018), o uso de substâncias dispersantes para evitar que o óleo 
flutuante chegasse à costa no vazamento da plataforma Deepwater Horizon (DWH) nos EUA, 
causou um conjunto de danos às comunidades de recifes no Golfo do México, devido ao afun-
damento de petróleo, sufocando as comunidades bentônicas e diminuindo as larvas dos corais 
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ameaçadas e com maior perda de habitat (Myers et al., 2000; Ga-

lindo-Leal; Câmara, 2003). É a segunda maior floresta tropical 

do continente americano e originalmente ocupava uma área de 

148,194,638 ha ao longo da costa brasileira (92% da costa), pe-

netrando até o leste do Paraguai e o nordeste da Argentina, na 

sua porção sul (Galindo-Leal; Câmara, 2003; Ribeiro et al., 

2009).  

Atualmente, somados todos os fragmentos de floresta 

nativa acima de três hectares, restam apenas 12,5% da vegetação 

original no território brasileiro (Fundação SOS Mata Atlântica e 

Inpe, 2015), e apenas 14,4% desse remanescente está legalmente 

protegido (Ribeiro et al., 2009). Segundo Ferreira (1996), a Serra 

do Mar tem sido palco de inúmeros tipos de conflitos relaciona-

dos aos diferentes usos de recursos naturais durante a sua histó-

ria de ocupação. Além do setor de petróleo e gás, outros usos de-

safiam a gestão dos ecossistemas costeiros do bioma da Mata 

Atlântica brasileira: a urbanização, as atividades portuárias e de 

construção naval, a agropecuária e o próprio turismo (Viglio, 

2012; Teixeira, 2013; Ferreira et al., 2017).  

O conflito da conservação da biodiversidade com o setor 

petrolífero é particularmente relevante, não somente pela sobre-

posição espacial desses diferentes usos e interesses, mas também 

pelas características e especificidades econômicas, políticas, tec-

nológicas e ambientais e legais desse setor, que tensionam ainda 

mais as demandas pela conservação no país. Sob a ótica nacional 
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brasileira, o setor de petróleo e gás representa: i) um dos setores 

economicamente mais importantes e estratégicos, tecnologica-

mente avançados e propulsores de mudanças na estrutura popu-

lacional, assim como no emprego, na malha urbana, no quadro 

político e na cultura local (Piquet & Serra, 2007; Piquet, 2012); 

ii) um setor com grande legitimidade política e social, na medida 

em que a garantia da propriedade das jazidas petrolíferas pela 

União, por meio da presença da Petrobras, e o domínio da tecno-

logia de exploração marítima sempre foram vistos como podero-

sos e estratégicos instrumentos a serviço do desenvolvimento na-

cional (Piquet, 2012); iii) é o setor energético que receberá mais 

investimentos públicos e privados na próxima década, segundo o 

Plano Decenal de Expansão de Energia, o qual indica que, entre 

2013 e 2022, serão investidos 1,15 trilhões de reais no setor ener-

gético e, desse total, 72,5% irão para o setor de petróleo e gás (Mi-

nistério de Minas e Energia, 2013); iv) as obras desse setor são 

passíveis de serem definidas como de utilidade pública, o que 

abre um precedente perigoso de intervenção em Áreas de Unida-

des de Conservação (UCs) e seu entorno, caso haja autorização 

do órgão responsável pela administração dessas áreas, segundo 

o disposto na legislação5. 

 
5 Segundo o Código Florestal (Lei 12.651/2012) ficou estabelecido que, em casos de interesse 
social e utilidade pública, é possível a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Pre-
servação Permanente. Já a intervenção em Unidade de Conservação está prevista no SNUC (Lei 
n. 9.985/2000), no § 3o: “Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica 
ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá 
ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 
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Alguns trabalhos recentes analisaram esses conflitos no 

Estado do Rio de Janeiro, especificamente o conflito que envolve 

a implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ) da Petrobras, em suas interfaces com as UCs com-

ponentes do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense 

(MCF) (Giulianni, 2007; Dias et al., 2013; Coelho et al., 2015). 

Coelho et al., (2015) concluem que uma posição mais unificada 

dos gestores das unidades de conservação nas arenas de conflitos 

negociações, associada à ampliação da participação social das po-

pulações diretamente envolvidas, têm mais magnitude e impor-

tância que posicionamentos particulares e isolados. Os autores 

defendem e entendem o papel efetivo do mosaico de áreas prote-

gidas6 nas negociações com o setor petrolífero e com atores esta-

tais. Por outro lado, Giulianni (2007) apontou a existência de 

contradições e conflitos entre os próprios conselhos gestores das 

UCs, diante de chances diferentes de serem beneficiárias de com-

pensações ambientais dos empreendimentos, como um fator que 

enfraquece ainda mais as demandas e os alcances da conservação 

 
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das be-
neficiárias da compensação definida neste artigo”. 

6 Mosaico de unidades de conservação (UC) é um modelo de gestão que busca a participação, 
integração e envolvimento dos gestores de UC e da população local na gestão das mesmas, de 
forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o de-
senvolvimento sustentável no contexto regional. O reconhecimento de um mosaico se dá 
quando existir um conjunto de UC próximas, justapostas ou sobrepostas, pertencentes a dife-
rentes esferas de governo ou não (Ministério de Meio Ambiente, 2019). O Mosaico da Mata 
Atlântica Central Fluminense (MCF) foi oficialmente reconhecido pela Portaria do Ministério do 
Meio Ambiente n. 350/2006 (Costa et al., 2010). 



 

33 

em arenas de negociações em que as UCs têm baixa influência 

nas decisões de grandes projetos7.  

Ao analisar os conflitos e negociações em torno da insta-

lação do Projeto Mexilhão da Petrobras, envolvendo de produção 

(offshore), tratamento e transporte de gás natural na Mata Atlân-

tica do Estado de São Paulo, Viglio, Calvimontes e Ferreira (2017) 

constataram que a existência do Parque Estadual da Serra do 

Mar não foi um fator impeditivo para que a Petrobras instalasse 

seu empreendimento na região. A Unidade de Tratamento de Gás 

de Caraguatatuba (UTGCA) foi construída a apenas 1 km de dis-

tância do PESM e dentro de sua zona de amortecimento8. Inici-

almente a empresa propôs que o gasoduto que sai da UTGCA 

atravessasse a superfície do PESM ao longo de 5,2 km. Essa pro-

posta teria o respaldo legal devido à classificação do empreendi-

mento como obra de utilidade pública pelo governo Federal, o 

que permite a flexibilização do arcabouço legal voltado à conser-

vação ambiental. No entanto após negociação entre os atores em 

 
7 A Compensação Ambiental está definida no Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 (Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC), que determina que nos casos de licenciamento 
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o empreendedor é obri-
gado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de Conservação do Grupo de Proteção 
Integral, ou, no caso do empreendimento afetar uma Unidade de Conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, ela deverá ser uma das beneficiárias da compensação ambiental, 
mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral. 

8 A Zona de Amortecimento (ZA, também chamada de "Zona Tampão") é uma área estabelecida 
ao redor de uma unidade de conservação. Ela foi criada pelo artigo 2º, inciso XVIII da Lei do 
SNUC (Lei n. 9.985/2000), que a define como o "entorno de uma unidade de conservação, onde 
as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 
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disputa, especificamente, agentes do IBAMA, do Ministério Pú-

blico e da Secretaria de 

Meio ambiente do estado 

de São Paulo, a Petrobras 

concordou em fazer a tra-

vessia do gasoduto pelo 

PESM por um túnel. Esse 

túnel de 5,2 km de extensão 

e 6,19 m de diâmetro atin-

giram escavações de até 540 m de profundidade a um custo apro-

ximado de 100 milhões de dólares (Jornal Folha de São Paulo, 

2012). 

CONCLUSÃO 

Pela discussão aqui realizada é possível afirmar que a 

conservação da biodiversidade não é um fator presente nas deci-

sões estratégicas de empreendimentos do setor petrolífero no 

Brasil. Não estão em jogo no processo de licenciamento, decisões 

que envolvem a localização do empreendimento, sua a concepção 

tecnológica e possíveis alterações no projeto. Em geral estas de-

cisões tendem a ser tomadas anteriormente, e organizações do 

governo, tais como o IBAMA, são pressionadas a não negar as 

licenças ambientais.    

No entanto, as decisões tomadas anteriormente ao pro-

cesso de licenciamento tendem a ser questionadas e reavaliadas 
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durante o processo, revelando a importância das negociações en-

tre as partes. Isso mostra que a adoção de medidas de mitigação 

ambiental, como no caso do túnel do projeto Mexilhão aqui des-

crito, não foram aceitas e estabelecidas automaticamente sem 

disputas.  

Teríamos, portanto, que nos contentar com resultados 

subótimos quando o que se está em jogo é a integridade de am-

bientes ameaçados no país? A nossa resposta é não. Contudo, a 

mitigação e a compensação ambiental, enquanto instrumentos 

presentes na legislação, desde que efetivados, também podem 

contribuir para a conservação e, assim, são relevantes no jogo das 

decisões sobre grandes projetos de energia e infraestrutura.  

Por fim, cabe destacar a importância das áreas protegi-

das como ferramentas de conservação e como um recurso de po-

der nos conflitos aqui tratados. Por si só, a criação dessas áreas 

pode não ser suficiente, mas, sem dúvida, sua presença influencia 

nos processos de negociação e decisão. Essa influência pode ser 

maior ou menor em razão das características próprias da região 

onde elas se encontram. O status de conservação, a mobilização 

e visibilidade dos atores ambientalistas, a importância estraté-

gica da região são algumas das variáveis importantes para a con-

servação da biodiversidade na arena política.  
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or que é importante estudar os movimentos sociais, es-

pecialmente aqueles que tem como pauta a questão am-

biental? A questão ambiental passou a ser uma preocu-

pação generalizada da sociedade a partir dos anos 1950/1960. Os 

processos de expansão, crescimento e desenvolvimento do perí-

odo pós segunda guerra mundial, os chamados “anos de ouro do 

capitalismo”, colocaram os limites do planeta como pauta global.  

No campo das instituições, a iniciativa do Clube de Roma 

em produzir o relatório, Os limites do Crescimento. As teses do 

Clube de Roma, relacionavam crescimento demográfico, especi-

almente nos segmentos mais pobres, a poluição e a produção de 

alimentos, o que reedita as ideias malthusianas. 

O ano de fundação do Clube de Roma, 1968, é também o 

momento histórico da emergência dos novos movimentos soci-

ais, dentre eles os movimentos ecológicos e ambientais. Assim 

esses dois eventos se tornam centrais para a construção da pes-

quisa da tese, os desdobramentos primeiro serão vistos nesta 

parte e o segundo tratado mais especificamente na parte sobre os 

movimentos sociais ambientais. 

Nesse sentido, a questão ambiental emergiu e nunca 

mais saiu da pauta. Muitos movimentos, associações e ONGs se 

formaram para ações e lutas de preservação e conservação ambi-

ental. Assim a questão ambiental passar a ser também uma ex-

pressão da luta de classes, de forma que os aspectos antagônicos 

dos interesses entre capital e trabalho também se manifestam em 

P 
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um contexto capital e natureza.  

A violência da luta de classes também atravessa as mobi-

lizações ambientais. De acordo com a organização ambientalista 

internacional Global 

Witness, o Brasil no ano 

de 2017 foi o país que 

mais teve assassinatos de 

ativistas ou defensores 

do meio ambiente, foram 

207 mortos. Esse dado 

alarmante, junto com o 

histórico da formação 

desse movimento, mos-

tra a importância de dar 

visibilidade às lutas ambientais, conhecer os sujeitos e compre-

ender os motivos para enfrentar a causa.  

Somente após a emergência dos movimentos sociais am-

bientais por todo planeta é que muitas legislações para preserva-

ção e conservação ambiental foram criadas. Um dos objetivos da 

pesquisa é observar essa relação no espaço político recortado, 

que é o município de Macaé, no Norte Fluminense. Nesse sen-

tido, o objetivo deste texto é apresentar resultados preliminares 

de uma linha de pesquisa sobre os movimentos sociais com pauta 

ambiental que ocorreram na cidade de Macaé após a chegada da 
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Petrobrás. Até esse momento foram identificados alguns movi-

mentos sociais de cunho ambiental e também legislações de pre-

servação e conservação.  

MOVIMENTOS SOCIAIS E AS CORRENTES 
AMBIENTALISTAS 

Após o início das operações offshore e a instalação da 

base de operações da Petrobrás, houve uma transformação de um 

município pequeno do Norte Fluminense com economia baseada 

na agricultura e pesca para uma cidade média com mais de 100 

mil habitantes, um polo industrial globalizado com as principais 

multinacionais do setor do petróleo. Esse processo tem cerca de 

quarenta anos, pode-se dizer que começa com as primeiras ope-

rações off-shore na bacia de Campos, ainda nos anos 1970 e al-

cança seu ápice nas primeiras décadas dos anos 2000. 

Apesar de pouco tempo para uma cidade bicentenária, a 

mudança foi tão profunda que a própria identidade do lugar se 

alterou. A cidade de belas praias e lugares bucólicos que se inti-

tulava a “Princesinha do Atlântico”, se urbanizou de forma acele-

rada e nadou em um mar negro de dinheiro dos royalties do pe-

tróleo. Uma riqueza desproporcional à cidade passou a circular, 

houve uma formação de um grande exército de operários para a 

indústria, parecia que o desenvolvimento resolveria todos os pro-

blemas. A partir de então, foi auto intitulada de “Capital Nacional 

do Petróleo”. 
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Durante esse tempo ocorreram alguns movimentos soci-

ais que tinham como reivindicação a questão ambiental. Nossa 

linha de pesquisa pretende identificar e analisar esses movimen-

tos, destacar os avanços nas leis ambientais aprovadas em Macaé 

e refletir sobre as contribuições para o futuro. 

Esses movimentos apresentam características diversas 

que vão desde articulações pontuais a movimentos que se insti-

tucionalizaram em Organizações Não Governamentais (ONGs), 

passando por novos movimentos sociais econômicos urbanos 

que pautam o consumo e a qualidade dos alimentos. Alguns apre-

sentaram em suas pautas conteúdos críticos sobre a urbanização 

da cidade, outros conquistaram áreas de proteção e unidades de 

conservação.  

Para fins da pesquisa, a definição de movimentos sociais, 

será entendida como ações sociais coletivas de caráter sociopolí-

tico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se 

organizar e expressar suas demandas. Definições já clássicas so-

bre os movimentos sociais citam como suas características bási-

cas o fato de possuírem identidade, opositor e se articularem ou 

fundamentarem-se em um projeto de vida e de sociedade. Essa 

formulação é retirada de um artigo1 de Maria da Glória Gonh, 

uma pesquisadora brasileira de longa data da temática dos mo-

vimentos sociais. 

 
1 GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. In: Revista Brasileira de 
Educação, v. 16. No. 47 maio-agosto: 2010 
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 Para abordar a atualidade dos movimentos sociais é ne-

cessária a apreensão de suas demandas num período de longa 

duração e em espaços sociais específicos.  Esses movimentos são 

matriz da democratização e da solidariedade política que contri-

bui para participação nos espaços de decisão e implementação de 

políticas públicas (Kauchakje, 2008)2 

A noção de “movimento ambientalista” tem sido evo-

cada, no Brasil, para designar um espaço social de circulação de 

discursos e práticas associados a “proteção ambiental”. De 

acordo com as formulações do professor Henri Acselrad, é pre-

ciso observar que ao longo do tempo alguns movimentos de pau-

tas mais gerais absorvem e tornam central as questões ambien-

tais, constituindo dessa forma um processo de “ambientaliza-

ção”3 das lutas sociais. Essa perspectiva de “ambientalização” é 

importante nesta pesquisa pois vai permitir alcançar um giro de 

movimentos camponeses, nesse caso do MST, para luta ambien-

tal e a produção agroecológica. 

Para classificar esses movimentos ambientais, a referên-

cia será o livro o Ecologismo dos Pobres4, do professor da Uni-

versidade Autônoma de Barcelona Joan Martinez Alier. Essa 

 
2 KAUCHAKJE, Samira. Solidariedade Política e Constituição de Sujeitos: a atualidade dos movi-
mentos sociais. In: Revista Sociedade e Estado, v.18, n1/2, p. 17-40 – Brasília, jan/dez 2003. 

3 ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça ambi-
ental. In: Estudos Avançados, v.24, no. 68 – São Paulo: 2010. 

4ALIER, Joan Martinez. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagem de valora-
ção. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2017. 
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classificação vai distinguir três correntes no âmbito do ambien-

talismo, que ele denomina como: “Culto ao Silvestre”, “o evange-

lho da ecoeficiência”, essas duas primeiras têm seus alicerces no 

hemisfério Norte. Por fim, o “Ecologismo dos Pobres”, que se 

pratica na periferia do mundo, ao sul do Equador.  

A primeira corrente, o “Culto ao Silvestre” não enfrenta 

o crescimento econômico, constitui uma sacralidade da natureza 

e sua principal proposta consiste em manter reservas naturais em 

formas de parques nacionais livres da interferência humana. 

Essa corrente desconsidera a ocupação global do planeta como 

um equilíbrio homem-natureza. 

No que diz respeito à segunda corrente do ambienta-

lismo, o “Evangelho da Ecoeficiência”, há uma construção crítica 

em relação ao desenvolvimento sem limites. Todavia, para Alier, 

o Evangelho da Ecoeficiência se constitui dentro de uma perspec-

tiva tecnocrata, entende a natureza como “recursos naturais” e 

culpabiliza os pobres pela degradação. Essa corrente se estabe-

lece a partir do relatório “Nosso Futuro Comum”5, apresentado 

em 1987 pela comissão da ONU sobre Meio Ambiente e Desen-

volvimento. É nesse campo que se localiza a perspectiva do de-

senvolvimento sustentável, definido no relatório como “o desen-

volvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem compro-

meter o a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

 
5 NOSSO FUTURO COMUM. Comissão mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. – 2. 
Ed. – Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1991. 
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necessidades”. 

O autor afirma que as duas primeiras correntes são do-

minantes no âmbito mundial do ambientalismo. Entretanto, de 

acordo com Alier, essas correntes estão sendo desafiadas por 

uma terceira: o “ecologismo dos pobres”. Essa terceira corrente 

tem como fonte a profunda desigualdade social provocada pelo 

crescimento/desen-

volvimento sem limi-

tes. Essa terceira cor-

rente vai problemati-

zar a relação do sis-

tema mundo, especi-

almente a dependên-

cia cada vez maior dos 

países do norte em re-

lação às importações 

do sul para atender as demandas de commodities como soja, mi-

nério e petróleo, aprofundando assim o extrativismo, causando 

impactos ambientais e ameaçando a vida nos países mais pobres. 

Nesse sentido, o “ecologismo dos pobres”, antes de ser um en-

frentamento pelo meio ambiente, é uma luta pela sobrevivência 

daqueles sujeitos integrados àquele ambiente. 
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UMA BREVE HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS 
AMBIENTAIS DE MACAÉ 

O ponto de recorte para os movimentos que serão estu-

dados na pesquisa é a chegada da Petrobrás e o início das opera-

ções offshore na Bacia de Campos. Assim, apresentamos uma 

breve história dos movimentos ambientais de Macaé, relacio-

nando-os com o processo de desenvolvimento da indústria extra-

tivista do petróleo no município. 

Para o professor José Luís Viana da Cruz, em seu artigo6 

sobre novas perspectivas para análise da região do extrativismo 

petrolífero no Estado do Rio de Janeiro, destacam-se três fases 

para a indústria do petróleo: a primeiro com o início da explora-

ção offshore, a segunda com a lei do petróleo, em 1997, e a ter-

ceira com o início da exploração da camada do pré-sal a partir de 

2010. Vamos perceber que os movimentos e suas ações identifi-

cadas até o momento seguem também esses  períodos, com a par-

ticularidade de que os movimentos se dividem em dois momen-

tos, anterior e pós a lei do petróleo. 

Assim, no primeiro ciclo do petróleo, ocorre a fundação 

da Associação Macaense de Defesa Ambiental (AMDA). É nesse 

período que os movimentos ambientais em Macaé têm um marco 

 
6 CRUZ, José Luis Vianna da. Novas perspectivas de análise da dinâmica socioeconômica e ter-
ritorial da região fluminense do extrativismo petrolífero. In: Cadernos do Desenvolvimento Flu-
minense N 9, Rio de Janeiro, pp. 49-67, jan/jun 2016. 
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importante, pode-se dizer que a criação da AMDA é uma gênesis 

organizativa das ações ambientais que ocorreram no município 

até aquele momento. Começa com o vitorioso movimento Xô Mo-

nobóia, que enfrentou e derrotou a proposta de instalar uma mo-

nobóia para transferência de petróleo dos navios para os dutos 

em terra. Por essa associação vão passar as principais lutas na 

questão ambiental em Macaé. Um dado que foi encontrado até 

aqui na pesquisa é que grande parte dos gestores públicos do 

meio ambiente macaense passaram por essa organização.     

Outro movimento importante que também surgiu na es-

teira da AMDA e permanece ativo até os dias de hoje é o SOS Pe-

cado, que defende a criação do Parque Natural da Restinga do 

Pecado. Esses são os dois principais movimentos que ocorrem no 

primeiro ciclo do petróleo, sendo que o SOS Pecado se consolida 

já no segundo ciclo, no início dos anos 2000.  

O segundo ciclo do petróleo, contado a partir da lei do 

Petróleo, em 1997, que repartiu os Royalties entre os municípios 

da região e iniciou o período de vasta e abundante riqueza em 

Macaé. Apesar de três ciclos do petróleo, o que se percebeu até 

aqui é que os movimentos sociais com pauta ambiental se apre-

sentam em dois momentos, sendo que o primeiro momento se 

encerra com o início do segundo ciclo. 

Seguindo uma tendência que se deu nos anos 1990, esses 

movimentos que ocorreram em Macaé, como tantos outros pelo 

país, se tornaram Organizações Não Governamentais (ONG´s) 
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para institucionalizar suas participações e também explorar me-

canismos de captação de recursos. O principal processo que 

marca essa institucionalização é o giro que os movimentos fazem 

ao dar prioridade à construção da Agenda 21 em Macaé.  

A Agenda 21 foi um dos principais desdobramentos da 

Eco-92, conferência mundial do meio ambiente realizada no Rio 

de Janeiro. Na verdade, esse processo que constrói a Agenda 21, 

tem sua origem no relatório da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, criada em 1972. Essa comissão 

apresenta um relatório chamado “Nosso Futuro em Comum”, é 

nesse relatório que é concebida a ideia de “desenvolvimento sus-

tentável”.  

O relatório foi apresentado em 1987, cinco anos antes da 

Rio-92, desse modo se estabeleceu a Agenda 21, que no Brasil foi 

instituída no ano de 1996, no ano seguinte começando em Macaé. 

Localmente, a Agenda 21 foi o desdobramento de todo movi-

mento acumulado,  que se institucionaliza, se fortalece na Secre-

taria de Meio Ambiente e passa a integrar a Câmara Permanente 

de Gestão da Prefeitura, o que faz chegar sua influência no Plano 

Diretor e se propõe a pensar a cidade numa perspectiva ambien-

tal. 

O documento7 da Agenda 21 aprovado na Rio-92 foi as-

 
7 AGENDA 21 GLOBAL, 1992. Disponível em (www.mma.gov.br); AGENDA 21 BRASILEIRA: Ações 
prioritárias. 2002. Disponível em (www.mma.gov.br) 
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sinado por 179 países e tem como lema central “pensar global-

mente, agir localmente”. A Agenda tem um olhar integral para 

questão do meio ambiente, que fica clara com o giro que a Agenda 

21 dá a partir de 2010, quando se volta para a questão urbana. 

Essa relação direta, em Macaé, entre as lutas ambientais e a ques-

tão urbana, já havia sido sinalizado no projeto de tese apresen-

tado à banca do PPGCiAC, que se chamou: “Movimentos Ambi-

entais em Macaé: entre a questão ambiental e o direito à cidade”.  

Naquele momento era uma intuição de pesquisador, 

ainda não havia acessado as informações da Agenda 21 local. 

Mesmo não sendo o Fórum Permanente da Agenda 21 em Macaé 

um movimento social, essas descobertas iniciais da pesquisa in-

dicam ser esse espaço uma importante fonte de dados e informa-

ções acerca dos movimentos ambientais8. 

Esse período que compreende os dois primeiros ciclos do 

petróleo trazem a gênese do movimento ambiental que se apre-

sentou como principal resistência às consequências do desenvol-

vimento via extrativismo do petróleo. São resultado das lutas 

desses movimentos as principais conquistas ambientais de Ma-

caé, como, por exemplo as Unidades de Conservação. No pri-

meiro ciclo são criados o Parque Natural e APA do Arquipélago 

de Santana (Lei n.1216/1989), APA do Morro de Sant’Anna (Lei 

 
8 TAVARES, Fernando Marcelo Manhães. Histórico e atividades da Agenda 21 Macaé. Dans 
GAGNON, C. (Éd), Guide québécois pour des Agendas 21 siècle locaux: applications territoriales 
de developpement durable viable. (http://demarchesterritorialesdedeveloppementdura-
ble.org/macae-brasil-2/) (Consultado em 04/02/2019) 
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n. 1463/1993), Parque Natural Municipal do Atalaia (Lei n. 

1596/1995). Já no segundo ciclo, após instalação do Fórum Per-

manente da Agenda 21, são criadas a APA do Sana, na serra de 

Macaé e no finzinho do período, o Parque Natural Municipal do 

Estuário do Rio Macaé (Lei n. 3146/2008). São criados nesse se-

gundo ciclo, em 2001, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar n. 027/2001) 

e, o Conselho Gestor da APA do Sana (Decreto Municipal 

035/2002), única Unidade de Conservação municipal que possui 

um conselho próprio. Macaé também possui dois parques fede-

rais, a Reserva Biológica União e o Parque Nacional da Restinga 

de Jurubatiba, esse último efetivado com um protagonismo dos 

professores que criaram o NUPEM com apoio do movimento am-

biental da cidade. 

Essas primeiras observações sobre os movimentos ambi-

entais de Macaé têm indicado que os movimentos desse primeiro 

momento, nos dois primeiros ciclos do petróleo, têm caracterís-

ticas das duas primeiras correntes do ecologismo apresentadas 

por Alier, o “Culto ao Silvestre” e o “Evangelho da Ecoeficiência”, 

com uma forte predominância do segundo, já que neste há uma 

preocupação com a economia e incorpora a noção de “desenvol-

vimento sustentável” apresentado no relatório, de 1987, “Nosso 

futuro em Comum”. As informações coletadas na pesquisa até o 

momento, indicam que o acúmulo de todo esse primeiro mo-

mento do movimento ambiental de Macaé deriva dessa noção de 
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“desenvolvimento sustentável”. 

O Terceiro ciclo do petróleo, conforme aponta o profes-

sor José Luís Viana da Cruz9, é ainda um período em aberto, co-

meça com as operações do pré-sal a partir de 2008 e chega aos 

dias atuais. Esse ciclo se inicia com a euforia do pré-sal, passa por 

um momento de queda no preço do barril de petróleo e tem seu 

ápice na crise que atinge a Petrobrás via operação Lava-Jato.  

Os movimentos ambientais que ocorrem nesse período 

trazem novos sujeitos, novas práticas e novas táticas de luta em 

relação ao primeiro momento. É nesse segundo momento que os 

elementos até agora encontrados na pesquisa indicam a ocorrên-

cia da corrente do ecologismo dos pobres, principalmente por 

conta da ocorrência do Movimento dos Trabalhadores Sem-

Terra (MST). Há ainda a ocorrência de movimentos com traços e 

sujeitos do momento anterior, como o movimento SOS Barreto, 

que conquista o Parque Natural da Restinga do Barreto (Decreto 

139/2016) e o movimento Xô Porto, ambos são impulsionados 

ainda por remanescentes do primeiro momento dos movimentos 

ambientais de Macaé. O caso do Xô Porto, já há uma mistura com 

esses novos sujeitos.  

 
9 CRUZ, José Luis Vianna da. Novas perspectivas de análise da dinâmica socioeconômica e ter-
ritorial da região fluminense do extrativismo petrolífero. In: Cadernos do Desenvolvimento Flu-
minense N 9, Rio de Janeiro, pp. 49-67, jan/jun 2016. 
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Em relação às outras ocorrências de movimentos ambi-

entais no terceiro ciclo, estão o “Movimento Deixa o Sol Entrar”, 

que aconteceu entre 2012 e 2013 e apresentou uma pauta que 

conjugava a questão ambiental e urbana. A luta desse movimento 

girava em torno da altura dos prédios construídos no bairro da 

Praia do Pecado, apontava as questões ecológicas causadas pelo 

sombreamento da praia ao mesmo tempo em que discutia o mo-

delo de urbanização aplicado no município.  

Um outro movimento importante desse ciclo são as ocu-

pações de terra realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST) em Macaé. Aqui cabe destacar que o MST pas-

sou por um processo de “ambientalização” de suas pautas de luta 

e, dentre outras ações, começa a organizar propostas dentro da 

modalidade de assentamento Projeto de Desenvolvimento Sus-

tentável (PDS).   

Em Macaé, no dia 07 de setembro de 2010, o MST reali-

zou uma ocupação da Fazenda Bom Jardim, que pertencia à Bar-

bosa Lemos, político da região e dono da Rádio Difusora, de 

Campos de Goytacazes. Ficaram ocupados por alguns meses 

quando o movimento sofreu um despejo, em novembro do 

mesmo ano. Retornaram para as terras em março de 2014, pois 

em 28 de fevereiro de 2014, no fórum de Macaé, o juiz deu a vi-

tória para o movimento e as terras foram para a reforma agrária. 

Ali começava o PDS Osvaldo de Oliveira, primeira experiência 

dessa modalidade no Estado do Rio de Janeiro. A modalidade de 
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assentamento PDS realizado pelo MST é diferenciado do modelo 

convencional; mesmo assim o MST vai além e constrói uma pro-

dução que é agroecológica, em harmonia com a natureza, conser-

vando parte da mata nos arredores e avanço na organização para 

alterar bases da sociedade (OLIVEIRA, 2014)10. 

O desdobramento dessa luta é de avanços e conquistas. 

Após consolidar a o assentamento e algumas produções o movi-

mento avança na luta e ocupa um grande terreno público aban-

donado. Assim começa a uma luta para implementar uma uni-

dade pedagógica em agroecologia na área. Desde fevereiro a uni-

dade foi posta em funcionamento, a primeira turma tem cerca de 

80 inscritos. O movimento consegue apresentar sua proposta na 

câmara de vereadores, que é aceita pelo parlamento municipal, 

realiza uma audiência pública com o prefeito e, por fim, apre-

senta a proposta e da unidade pedagógica em agroecologia no 

primeiro Fórum Municipal de Agroecologia. O projeto apresen-

tado no evento é fruto da parceria do MST, Prefeitura de Macaé, 

UFF, UFRJ, Comissão de direitos humanos da câmara municipal 

e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 

(CAU-RJ). 

Já o Coletivo Macaense de Consumo Solidário (CoMa-

 
10 OLIVEIRA. Dayse Maria da Silva Caciano. O projeto de desenvolvimento sustentável (PDS) e 
os desafios para a construção de novas formas de assentamento: O caso do assentamento Os-
valdo de Oliveira em Macaé (RJ). Trabalho de Conclusão de Curso. UFF, 2014. 
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ConSol), um dos mais recentes movimentos identificados no ter-

ceiro ciclo do petróleo, tem características bem distintas dos an-

teriores. Se apresentam a partir da preocupação com o consumo 

de alimentos livres de agrotóxico, ao mesmo tempo em que se 

aproximam dos produtores para os conhecer e apresentar a pers-

pectiva da produção agroecológica. Esse movimento apresenta 

características de uma organização horizontal e assembleísta, 

tendo jovens como protagonistas, grande parte mulheres. 

A formação CoMaConSol foi precedida de uma impor-

tante ação direta de pequenos grupos que viriam a formar o mo-

vimento, a ocupação de uma praça abandonada, no bairro Nova 

Macaé, para construção de uma horta comunitária. Já nas pri-

meiras ações, o movimento organizou cestas de alimentos, bus-

cando com o produtor e entregando aos consumidores, na tenta-

tiva de aproximar essas duas pontas.  

Esse processo avançou para organização da primeira 

feira urbana agroecológica em Macaé, em 2015, que o movimento 

chamou de “Feira Solidária Agroecológica”, que aconteceu ao 

lado da horta comunitária, na praça do bairro Nova Macaé. Essa 

feira teve uma boa repercussão no município, contou com a par-

ticipação ativa do MST, via PSD Osvaldo de Oliveira, coletivos 

culturais e empreendedores independentes. Além da compra e 

venda dos produtos para escoar a produção dos alimentos, a feira 

realizou rodas de conversa e atividades holísticas. No mesmo ano 

foi realizada a segunda edição da feira, agora no centro da cidade 
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na Praça Veríssimo de Melo, essa edição teve aproximação com 

coletivos de yoga da cidade e também recebeu o complemento no 

nome de “despertar holístico”.  

Nos anos seguintes foram realizadas mais três feiras, 

duas em 2016 e uma em 2017. A primeira dessa série que passou 

a se chamar “Feira Agroecológica ComVida” e voltou para a praça 

da horta comunitária Nova Macaé. Logo em seguida, no mês se-

guinte foi realizada a quarta edição, que além construir uma boa 

aproximação com o movimento estudantil, a feira aconteceu na 

Cidade Universitária. Por fim, a última edição da Feira Agroeco-

lógica ComVida, aconteceu no espaço do parque da cidade, equi-

pamento público urbano que se encontra em estado de aban-

dono. 

Assim a ocorrência de um movimento com as caracterís-

ticas, bandeiras e ações como a do CoMaConSol completa um 

processo em que podem ser encontrados traços de um ecolo-

gismo dos pobres, impulsionado por uma juventude que constrói 

novas formas de lutar e pensar em alternativas sistêmicas. Esses 

movimentos que ocorrem no terceiro ciclo do petróleo sinalizam 

que é preciso construir possibilidades que não reproduzam a ló-

gica de desenvolvimento para a manutenção do extrativismo de 

petróleo e acumulação de capital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os elementos apresentados aqui são o resultado de um 

ano de pesquisa. Há muito que pesquisar ainda, muitos materiais 

a serem analisados e tantas entrevistas a serem feitas. Ainda as-

sim é possível construir um primeiro olhar acerca dos movimen-

tos ambientais que ocorreram em Macaé após início do ciclo ex-

trativista de petróleo e gás. O período mais longo, que compre-

ende os dois primeiros ciclos do petróleo, os movimentos que 

ocorrem variam suas características entre o “Culto ao silvestre”, 

apenas pontualmente e o “Evangelho da Ecoeficiência”, onde po-

demos destacar a AMDA como um exemplo deste tipo de movi-

mento. 

A linha central que desenha esses movimentos acompa-

nha a trajetória da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e De-

senvolvimento, da ONU, que tem em seu horizonte o eterno de-

senvolvimento. As premissas dos movimentos refletem o Relató-

rio Brundtland, suas estratégias convertem para o conceito tra-

çado pela comissão de meio ambiente da ONU de desenvolvi-

mento sustentável e o caminho percorrido é o da institucionali-

zação e centralização na Agenda 21. É possível perceber esses to-

cantes na trajetória da Associação Macaense de Defesa Ambien-

tal (AMDA). 

Já as ocorrências do terceiro ciclo do petróleo tem algu-
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mas diferenças substanciais, principalmente de toda movimen-

tação que decorre das ações organizadas pelo MST em Macaé. A 

partir da perspectiva da agroecologia para a produção de alimen-

tos livres de veneno, o MST tem avançado, se consolidado e pau-

tado proposições que vão além da posse da terra apenas. O que 

se vê no momento é uma proposta de produção limpa articulada 

com a construção de uma unidade pedagógica em Agroecologia, 

um centro de formação de referência para a educação no campo. 

Podemos indicar que essencialmente o MST apresenta caracte-

rísticas de um ecologismo dos pobres, podendo estender essa 

perspectiva aos outros movimentos com os quais estabelece rela-

ção. 

No contexto urbano, a ocorrência de mobilizações para 

impor limites aos prédios residenciais na beira da praia do pe-

cado, questionou a 

urbanização pautada 

pela especulação 

imobiliária. Outra 

movimentação im-

portante tem sido à 

que se opõe a instala-

ção de um segundo 

porto em Macaé. Por 

fim, a ocorrência do CoMaConSol, cria um ponto de intersecção 

de grande valia entre o contexto urbano e rural com a realização 
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de feiras agroecológicas e o objetivo de aproximar produtores e 

consumidores de alimentos, nesse ponto se encontram com o 

MST. Nesse momento o CoMaConSol está disperso, não realizou 

nenhuma feira desde 2018, se esvaziou completamente, apesar 

de vez ou outro algum participante tente novamente animar o 

movimento. 

Dessarte, é possível identificar alguns atores, ações im-

portantes e possibilidades que se construíram. As conquistas e 

avanços alcançados nas questões de preservação e conservação 

ambiental em Macaé ao longo de todo processo histórico dos ci-

clos do petróleo, indicam que uma pauta ainda sobrevive, de que 

é necessário construir alternativas à dependência do extrati-

vismo de petróleo. O encontro nos tempos mais recentes do con-

texto rural e urbano, identificado nas relações entre o MST e o 

CoMaConSol, com perspectivas sistêmicas, demonstra o quanto 

é importante pesquisas, como essa de doutorado, para não só dar 

visibilidade a esses movimentos e lutas, como também ser ins-

trumento para essas ações transformadoras. 
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s recursos ambientais que utilizamos em nosso dia a 

dia, como as plantas, frutas e a carne que comemos, 

a água que utilizamos para beber, tomar banho, lim-

par a casa, dar descarga, e o oxigênio que respiramos são finitos. 

Além de utilizarmos todos esses recursos, muitas vezes sem res-

peitar o tempo de regeneração 

do meio ambiente, ainda o polu-

ímos através do descarte de lixo 

e esgoto não tratados. Há inúme-

ros exemplos da consequência de 

se colocar o crescimento econô-

mico à frente dos limites de tempo de regeneração do meio am-

biente, como as tragédias em Mariana e Brumadinho. Para 

Mauro Guimarães, que escreveu o livro “A dimensão ambiental 

na educação” 1, o primeiro passo no manejo acertado das relações 

entre meio ambiente e o desenvolvimento econômico consiste na 

identificação do que está errado nessa relação e por quê. Mas 

quem são os atores responsáveis acerca de decisões como quais 

empresas poderão se instalar e explorar nossa cidade? Ou se a 

cidade é capaz de aguentar a instalação de mais um porto? E, 

ainda, a população tem um papel relevante nas decisões, criação 

e gestão das políticas socioambientais? 

No livro Conselhos Gestores e Participação Sociopolítica, 

 
1 GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. Coleção Magistério: Formação e 
Trabalho Pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
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a autora Maria da Glória Gohn2 enfatiza a importância da parti-

cipação dos indivíduos nas tomadas de decisões políticas, ou seja, 

como é importante que cada indivíduo participe das lutas da so-

ciedade pela divisão das responsabilidades dentro do governo 

(como  a constituição de uma linguagem democrática e não ex-

cludente dentro dos espaços públicos), por acesso aos direitos so-

ciais e à cidadania, que levarão a melhores condições de vida e 

benefícios para a civilização. 

Essa participação pode se dar por meio de um movi-

mento espontâneo dos indivíduos ou através de políticas públi-

cas. Contudo, a vontade, e não a 

força, é a base da participação e 

organização social e política. Se-

gundo Gohn², uma maneira 

muito eficaz de um indivíduo par-

ticipar é começar pelas tomadas 

de decisões e ações locais, em seu 

município. O indivíduo pode, também, participar de algum mo-

vimento social, Organizações Não Governamentais (ONGs) etc. 

Essa é uma boa maneira, pois a Governança Local é um modo de 

governo em que a inclusão de novos atores sociais é fundamental 

(como ONGs e movimentos sociais) por meio de parcerias entre 

organizações públicas e privadas, como explica Gohn. Este é um 

 
2 GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica / Maria da Glória 
Gohn. – 4 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. – (Coleção questões da nossa época; v. 32). ISBN: 978-
85-249-1763-9. 
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exemplo de gestão compartilhada. 

Jacobi (no artigo “Espaços públicos e práticas participa-

tivas na gestão do meio ambiente no Brasil”, de 2003)3  ainda re-

força que, desde meados de 1980, há um aumento do associati-

vismo e movimentos sociais organizados pressionando a cons-

trução de espaços públicos participativos para a democratização 

da gestão estatal e para a conquista de direitos civis e sociais. Vi-

abilizando esses espaços/canais dentro da esfera pública, a soci-

edade civil poderá participar ativamente das decisões políticas, 

ou seja, demandará o exercício de uma cidadania ativa para se 

obter uma influência sobre o Estado.  

Dessa forma, a esfera pública se torna um local de dis-

puta e debate entre princípios divergentes de organização social, 

onde os movimentos sociais seriam os atores que reagem à buro-

cratização e aos domínios de ação exercidos pelas elites econô-

mica e política. Contudo, segundo Luciana Tatagiba em 2002 4, 

pesquisas mostram que os encontros entre sociedade e Estado 

têm sido afetados negativamente por uma grande recusa do Es-

tado em partilhar o poder de decisão. 

 
3 JACOBI, Pedro Roberto. Espaços públicos e práticas participativas na gestão do meio ambiente 
no Brasil. Soc. estado., Brasília, v. 18, n. 1-2, p. 315-338, Dec.  2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69922003000100015&lng=en&nrm=iso >. Acesso em 27 de agosto de 2018. 

4 TATAGIBA, L. Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil. In: 
DAGNINO, E. (Org.) Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
p. 47-103. 
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Entretanto, para esse tipo de gestão funcionar é necessá-

rio o engajamento popular, pois é a participação fundamentada 

em problemas reais dos cidadãos que proverá informações e di-

agnósticos sobre os problemas públicos e, assim, a elaboração de 

estratégias para a resolução de problemas e conflitos. Atual-

mente, no Brasil, um dos meios de governança local é realizada 

através de conselhos gestores. Esses conselhos estão previstos na 

Constituição desde 1988, contudo apenas em 1996 o Estado im-

plementou uma lei que define que, para o recebimento de recur-

sos destinados às áreas sociais, os municípios devem criá-los². 

Os Conselhos Gestores são órgãos auxiliares da gestão 

pública que devem ser compostos por proporções iguais de con-

selheiros e conselheiras representantes dos órgãos estatais e da 

sociedade civil. Eles foram criados para ser um instrumento me-

diador na relação sociedade/Estado através de mecanismos de 

controle e fiscalização do poder público, visando à melhoria no 

serviço público, para que o povo participe das decisões sobre o 

que fazer com as verbas e colaborar na elaboração de políticas, 

leis e programas de interesse público.  

Contudo, em vários âmbitos do poder executivo são uti-

lizados apenas como consultas e aconselhamentos sem poder de 

decisão, ou ainda pior, estão nas mãos dos prefeitos, governado-

res e da elite econômica e política, que falam em nome da comu-

nidade. Outro problema atual que Gohn² aponta sobre os Conse-

lhos Gestores no Brasil, é que, mesmo que suas decisões tenham 
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caráter deliberativo (ou seja, são debatidas com o objetivo de re-

solver algum impasse ou tomar uma decisão), não garantem a 

implementação efetiva das suas deliberações. 

A qualidade da participação pode ser pensada a partir do 

grau de informação contida nas opiniões dos participantes. Essa 

participação pode contribuir para o desenvolvimento político dos 

indivíduos, mas o Estado também deve fornecer cursos de capa-

citação, seminários, eventos e outras atividades que estimulem a 

participação e a compreensão sobre como funcionam os espaços 

da política, pois há uma falta de tradição participativa da socie-

dade civil em canais de gestão públicos², que tem origem no des-

conhecimento por parte da maioria da população de suas possi-

bilidades de atuações diretas. Conhecendo o espaço político os 

cidadãos poderão intervir através de uma cidadania ativa, como 

declara Gohn². 

Ocupar espaços nos conselhos, os quais são conquistas 

dos movimentos sociais, é uma maneira de estar presente em 

arenas em que se decidem os destinos de verbas e prioridades na 

gestão de bens públicos; é uma forma de luta e de ser ouvido. 

Os Conselhos do Meio Ambiente são órgãos integrantes 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Os conse-

lhos são colegiados (onde há representações diversas e as deci-

sões são tomadas em conjunto) representativos de diversos seto-

res do governo (federal, estaduais e municipais) e da sociedade 

civil, que lidam direta ou indiretamente com o meio ambiente; 
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são também espaços públicos que definem parâmetros de gestão 

da coisa pública, que deliberam sobre normas, padrões e regula-

mentos ambientais³. 

Apesar da criação do SISNAMA (e do CONAMA) terem 

incentivado expressivamente a participação da sociedade civil 

nas atividades de proteção ambiental e promoveram importantes 

mudanças no desenvolvimento da legislação ambiental³, na mai-

oria dos conselhos existentes no Brasil atualmente a representa-

ção e participação governamental é majoritária³, o que aumenta 

o poder de manipulação dos consensos e resultados (quanto 

maior a diversidade social representativa, maior será a legitimi-

dade das decisões). 

Os Conselhos do Meio Ambiente assumem um papel ex-

tremamente relevante na construção de uma cidadania ambien-

tal que supere a crise de valores e identidade e proponha uma 

alternativa, com base em valores de sustentabilidade. Além de 

ampliar a consciência ambiental e sua tradução em ações efetivas 

de uma população organizada e informada de maneira correta, 

que está preparada para conhecer, entender, reclamar seus direi-

tos e para exercer sua responsabilidade, porque cidadãos críticos 

e conscientes compreendem, se interessam, reclamam e exigem 

os direitos ambientais junto ao setor social correspondente³, ou 

seja, se tornam capazes de promover mudanças. 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável de Macaé ou COMMADS foi criado pela Lei 
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Complementar Municipal n°027/2001 e teve o início de suas ati-

vidades no ano de 2007. Como todo Conselho Municipal, ele foi 

criado pelo prefeito do município, na época Sylvio Lopes Tei-

xeira, com a finalidade de auxiliar na definição da política ambi-

ental do município e acompanhar sua execução, contribuir no 

aprimoramento dos métodos e padrões de monitoramento ambi-

ental desenvolvidos pelo poder público, apresentar sugestões 

para projeto de lei de relevância ambiental de iniciativa do poder 

executivo, apresentar sugestões para a reformulação do Plano Di-

retor de Gestão Ambiental do Território Municipal no que con-

cerne às questões ambientais, propor a criação de Unidades de 

Conservação, propor e incentivar ações de caráter educativo, 

para a formação da consciência pública, entre outras finalidades 

(segundo informações disponíveis no site oficial do município de 

Macaé, acessado em 2018)5. 

Todo o suporte técnico, administrativo e financeiro desse 

conselho, assim como a implementação de suas diretrizes devem 

ser colocadas em prática pela Secretaria Municipal de Ambiente 

e Sustentabilidade. Contudo as decisões tomadas dentro do con-

selho cabem aos conselheiros, que são compostos pelo sistema 

bipartite. Esse sistema consiste em dividir proporcionalmente 

metade dos conselheiros e conselheiras em representantes da So-

 
5  MACAÉ, RJ. Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – COMMADS. Disponível em: < 
http://www.macae.rj.gov.br/sema/conteudo/titulo/commads-institucional>. Acesso em 09 de 
outubro de 2018. 
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ciedade Civil (como organizações não-governamentais, repre-

sentantes de bairros, de universidades, entidades pesqueiras 

etc.) e a outra metade em representantes governamentais. 

Os conselheiros que compõem o COMMADS possuem 

mandatos de dois anos com o intuito de garantir uma participa-

ção social representativa. Até o final de 2018 (fim das análises 

dessa pesquisa), ele possuía três câmaras técnicas, as quais ser-

vem para funções específicas, como um órgão de assessoramento 

ao COMMADS, e possuem caráter permanente durante o biênio 

em que são criadas. São elas: Câmara Técnica de Educação Am-

biental (CTEA), Câmara Técnica de Gestão do Fundo Ambiental 

(CTGFA), e Câmara Técnica de Espaços Territoriais Especial-

mente Protegidos (CTETEP)⁵. Para realização de trabalhos de 

caráter provisório e natureza distinta do que está definido para 

os demais componentes do Conselho, devem ser designadas Câ-

maras Especiais Provisórias (CEP)5.  

Segundo seu Regimento Interno, as reuniões do conse-

lho deverão acontecer uma vez por mês e deverão ser abertas ao 

público com ampla divulgação sobre seu local, horário e pautas a 

serem discutidas em jornais, rádio e meios eletrônicos. 

 No município de Macaé, a principal atividade econô-

mica é ocupada pela indústria do petróleo, conhecida pelo seu 

potencial de gerar significativos impactos ambientais negativos. 

Soma-se a isso o crescimento rápido da população macaense, a 
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partir da década de 19706, sem correspondente incremento da 

infraestrutura urbana. Têm-se como consequências: fortes pres-

sões sobre os recursos naturais, degradação de ecossistemas e ca-

rência de sistemas públicos que garantam qualidade de vida à po-

pulação7. Estão presentes nesse cenário, fortes indícios do surgi-

mento de conflitos ambientais e torna-se extremamente impor-

tante discutir a justiça ambiental para os moradores e moradoras 

da cidade.   

Portanto, perguntamos nesta pesquisa: como a questão 

da justiça ambiental é tratada pelo Conselho Municipal do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (COMMADS) de Ma-

caé? O período escolhido é de 2010 a 2018, pela disponibilidade 

das atas do Conselho, necessárias para a análise. Esta questão 

será tratada ao longo da pesquisa, mas neste momento, centra-

mos nossos esforços em mapear os temas tratados nas reuniões, 

no período estudado. Além de ser uma etapa inicial do estudo 

proposto, consideramos importante para cidadãos macaenses e 

para todos os interessados nas questões ambientais do municí-

pio, conhecer as principais questões discutidas no COMMADS.  

 
6 MOLISANI, M. M; ESTEVES, F. A. Emissões naturais e antrópicas de nitrogênio, fósforo e metais 
para a Bacia do Rio Macaé (Macaé, RJ, Brasil) sob influência das atividades de exploração de 
petróleo e gás na Bacia de Campos. Quim. Nova, v. 36, n° 1, p. 27-33, 2013. 

7 COSTA, Rafael Nogueira; LEAL; Giuliana Franco; PEREIRA, Celso Sanchez. Águas Maravilhosas 
(Macaé, RJ): do rio ao lixão na memória de uma catadora de lixo. Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, v. 27, p. 109-119, jan./jun. 2013. Disponível em: < http://revistas.ufpr.br/made/ar-
ticle/view/28391/20674>. Acesso em 12 de maio de 2017. 
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Para conseguirmos responder a essas questões analisa-

mos todas as atas disponíveis das reuniões do COMMADS entre 

2010 e 2018 (não há registro de atas no período anterior a esse). 

Elas se encontram disponíveis no site oficial do município de Ma-

caé, sendo documentos públicos segundo a Lei Ordinária Federal 

nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de 

acesso às informações públicas. 

Para essa análise utilizamos um método chamado de 

Análise de Conteúdo, que divide as pesquisas científicas nas se-

guintes etapas: pré-análise; exploração do material/codificação; 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação (como des-

crito por Oliveira em 2008)8. 

Após listar todos os temas tratados nas reuniões do 

COMMADS no período escolhido, os agrupamos em grandes ca-

tegorias, para depois mensurar quais foram tratados mais fre-

quentemente. Encontramos as seguintes categorias temáticas: 

Problemas ambientais com impacto socioambi-

ental negativo: todas as discussões envolvendo alguma proble-

mática com impacto social/ambiental negativo. Problemas estes 

que além de causarem sérios danos ao meio ambiente, também 

impactam diretamente a população causando possíveis riscos à 

saúde e perda de moradia (seja por escolha de despejo do go-

verno devido a conflitos entre donos de propriedades, ou seja por 

 
8 OLIVEIRA, Denize Cristina de. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sis-
tematização. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 out/dez; 16(4):569-76.  
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perda devido a impactos ambientais negativos), como: esgoto 

sendo despejado na Lagoa Imboassica e no canal Capote; falta de 

saneamento básico na cidade de Macaé; vazamento de esgoto na 

rua; derramamento de óleo no canal do rio Macaé; debates sobre 

o problema de ocupação no município, como o caso da Vila Ba-

dejo; entre outros. 

Denúncias de crimes ambientais: denúncias reali-

zadas por membros do COMMADS e por qualquer cidadão, envi-

adas para o COMMADS. Como denúncias acerca de queimadas, 

de pescas predatórias, ao desrespeito às leis ambientais, ocupa-

ção em áreas ambientalmente sensíveis, por exemplo. 

Obras com impacto ambiental negativo: todas as 

obras (sejam construções ou manutenções da construção civil) 

que impactam o meio ambiente para fins meramente econômicos 

e sem gestão e estudo adequados para sua construção, como a 

ampliação de terminais portuários; a construção de novos termi-

nais portuários; empreendimentos de grande porte dentro de 

área ambientalmente sensível; e a construção de pequenas cen-

trais hidrelétricas em um mesmo rio que já possui tais constru-

ções.  

Obras com impacto ambiental positivo: todas as 

obras (sejam construções ou manutenções da construção civil) 

em que seu intuito final é contribuir para a não poluição de am-

bientes naturais (sejam eles aquáticos ou terrestres), como por 

exemplo, a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto 
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(ETE) Verde ao redor da Lagoa Imboassica; obras para coleta 

adequada de esgoto sanitário e drenagem (como a instalação de 

encanamento); e obras de expansão da central de tratamento de 

resíduos. 

Projetos e ações de educação ambiental: todos os 

projetos e ações voltados para a sensibilização da população (se-

jam adultos, crianças ou para empresas privadas), para as rela-

ções integradas entre ser humano/sociedade/natureza objeti-

vando o equilíbrio local e global. Os exemplos que se enquadra-

ram nessa categoria foram: a produção de uma cartilha de edu-

cação ambiental; a produção de um logo para o COMMADS jun-

tamente com crianças do ensino básico do município; a elabora-

ção de placas de educação ambiental; e apresentações de proje-

tos, como o das corujas buraqueiras da Praia Campista. 

Apreciação de leis, regulamentos e processos bu-

rocráticos: se enquadram nessa categoria todas aquelas unida-

des de registro referentes à apreciação de leis, levantamento/re-

visão de processos, alterações e criações de novas leis e resolu-

ções, apresentação e regulamentação de processos burocráticos. 

Como exemplo, a revisão do Código Municipal de Meio Ambi-

ente, a criação, revisão e reformulação de Resoluções COM-

MADS, entre outros. 

Solicitações a SEMA: nessa categoria estão inclusas 

todas as discussões que acabaram por pedir algum tipo de solici-

tação a SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) de pareceres, de 
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demandas como a necessidade de se criar projetos de educação 

ambiental, de apresentações sobre determinados temas como o 

balanço dos empreendimentos e dos procedimentos que atende-

ram a Resolução COMMADS nº003/2010, pela coordenadoria 

de educação ambiental da SEMA. Ou ainda, solicitações para em-

presas licenciadas pela SEMA a cumprirem as Resoluções COM-

MADS (como a que exige a elaboração, execução ou fomento de 

um programa de educação ambiental, como uma das condicio-

nantes inerentes ao processo). Em geral, essas solicitações ocor-

rem por falta de esclarecimentos da SEMA ao COMMADS. 

Regulamentação de atividades com impacto am-

biental: referente a todos os registros que têm a intenção de re-

gulamentar atividades que geram algum tipo de impacto ambi-

ental, como por exemplo, atividades turísticas nas trilhas e ca-

choeiras do Sana e a normatização de atividade pesqueira na La-

goa Imboassica, entre outras. 

Propostas ou ações de gestão para preservação 

ou de conservação ambiental: todas aquelas propostas e/ou 

ações efetivas que visem a preservação ou conservação ambiental 

seja de iniciativa do governo ou privada, como por exemplo, es-

tudos de levantamento de fauna e flora de uma APA do Sana para 

realizar um plano de manejo para área; a criação de unidades de 

conservação e projetos de leis que viabilizem essa criação; todas 

as discussões acerca da gestão e manejo dessas áreas; apresenta-
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ção de resultados sobre biomonitoramentos, como na Lagoa Im-

boassica, e apresentações sobre gestão e manejo, de recursos hí-

dricos por exemplo; entre outros. 

Funcionamento do próprio conselho: unidades de 

registro referentes à formulação de parcerias do conselho ou da 

SEMA com entidades não governamentais; à renovação dos con-

selheiros em cada biênio e todas as discussões burocráticas en-

volvidas (como a criação de novas Câmaras Técnicas); curso de 

capacitação para os conselheiros (que quando executado, é reali-

zado  no início de cada reunião ordinária); leitura e aprovação de 

ATAs de reuniões passadas; definição de reuniões extraordiná-

rias; solicitação de apoio financeiro para conselheiros que viajam 

de locais distantes para comparecer às reuniões do COMMADS; 

entre outros. Em muitas pautas é clara a dependência do conse-

lho à SEMA, como se o COMMADS fosse apenas uma extensão 

dessa secretaria, e por isso, dentro dessa categoria, encontramos 

unidades de registro referentes ao funcionamento da própria 

SEMA. 

Crítica à gestão municipal de temas ambientais: 

toda e qualquer crítica feita ao conselho e a SEMA seja pelos pró-

prios conselheiros seja por convidados ou ouvintes, como por 

exemplo, reclamações acerca da falta de participação e compare-

cimento dos conselheiros nas reuniões; o modo como as reuniões 

do conselho são conduzidas; o fato de o presidente do conselho 
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ser o secretário de meio ambiente; a dificuldade de se realizar de-

núncias sobre infrações ambientais; a falta de fiscalização; os po-

sicionamentos contraditórios feitos por representantes da SEMA 

em audiências públicas (como a defesa de empreendimentos in-

viáveis ambientalmente); a falta de competência dos órgãos am-

bientais ao tratar de assuntos como saneamento básico; a falta de 

execução das Resoluções COMMADS; críticas a SEMA por não 

consultar o COMMADS; além de como acordos são feitos entre 

empresas privadas e a SEMA.  

Notoriedade ambiental: reconhecimento feito pelo 

COMMADS às pessoas ou entidades não governamentais que de 

alguma forma ajudaram a preservar o meio ambiente e presta-

ram relevantes serviços ambientais ao município, feita através de 

moção de aplausos, remuneração ou diplomação.    

Outros: são informações que não puderam ser agrupa-

das em nenhuma categoria comum. São elas a leitura da Carta do 

1º Encontro Estadual de Águas e Florestas do Estado do Rio de 

Janeiro; um comentário sobre como é importante à preservação 

das áreas de proteção ambiental; o fato do COMMADS não ter 

sido convidado pelos organizadores de uma audiência pública 

(que tratava sobre o licenciamento ambiental do empreendi-

mento Bellavista); solicitações sanadas acerca das ATAs da reu-

nião do SANAPA e informações acerca da Lei do Pousio e Paga-

mentos por Serviços Ambientais (PSA); um pedido sobre o levan-
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tamento acerca do histórico na região da Imboassica; uma apre-

sentação intitulada Organograma e estrutura da Secretaria Mu-

nicipal de Ambiente; outra apresentação feita pela coordenadora 

de Arborização e Paisagismo da SEMA; e ainda uma apresenta-

ção ministrada por um representante da BRK Ambiental. 

Após classificarmos todas as pautas das reuniões do 

COMMADS dentro dessas categorias, podemos compreender 

qual ou quais assuntos foram debatidos com mais frequência nas 

reuniões. Como podemos observar na Figura 1, a categoria temá-

tica “Funcionamento do próprio conselho” foi o tema predomi-

nantemente mais discutido dentre os anos de 2010 a 2018. Já o 

tema menos discutido foi “Obras com impacto ambiental posi-

tivo”. 

 

 
Figura 1: Categorias temáticas debatidas nas reuniões do COMMADS durante o período 
de 2010 a 2018. Fonte: Elaboração própria a partir das atas do COMMADS. 
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Como vemos, o tema mais frequente nas discussões do 

Conselho é o Funcionamento dele próprio, sendo registrado em 

ATA 158 vezes, seguido de Propostas ou ações de gestão para pre-

servação ou conservação ambiental, com 65 menções, e Aprecia-

ção de leis, regulamentos e processos burocráticos, com 53 men-

ções. 

Vemos que as questões relativas ao Funcionamento do 

Conselho ocupam ainda muito espaço em suas reuniões, o que 

talvez se deva ao fato do 

curto tempo de funciona-

mento deste Conselho, es-

tando ainda em constantes 

ajustes. Ou pelo curto tempo 

de duração (alta rotativi-

dade) dos conselheiros, que 

pode atrapalhar a continui-

dade de seus projetos e ações, principalmente se estes projetos 

não forem bem delimitados e registrados para que os próximos 

conselheiros possam dar continuidade. 

Entre os assuntos que se referem às questões do municí-

pio, Propostas ou ações de gestão para preservação ou conserva-

ção ambiental são as mais frequentes, evidenciando a existência 

de uma preocupação com o tema. Contudo, se essas propostas e 

ações são colocadas realmente em prática e a quais grupos sociais 
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essas ações interessam, é algo que ainda analisaremos ao longo 

da pesquisa. Há espaços para críticas, porém será que essas crí-

ticas geram autorreflexão na gestão do Conselho? E, será que elas 

acarretam mudanças positivas para o COMMADS? A realização 

desse potencial, contudo, depende de como elas são posterior-

mente encaminhadas. O mesmo se pode dizer em relação às De-

núncias de crimes ambientais e aos Projetos e ações de educação 

ambiental.  

Problemas ambientais com impacto socioambiental ne-

gativo aparecem também entre os temas, mostrando questões de 

injustiça ambiental e conflitos entre ações em curso e grupos pre-

judicados por eles, imediatamente ou a médio e longo prazos. 

Observamos, também, que muitos desses problemas são conse-

quências da negligência dos governantes do município em resol-

ver questões básicas necessárias a população, como saneamento 

básico.  

Obras é um tema com alguma recorrência, o que faz 

muito sentido em uma cidade em período de expansão econô-

mica, e é substancial que sejam discutidas, para que se cheguem 

a decisões democráticas. Contudo, as discussões entre Obras com 

impactos ambientais negativos e positivos é muito discrepante 

(mais do que o dobro), quase não se discutem sobre obras onde 

seu único intuito é contribuir para a não poluição de ambientes 

naturais. A maioria das discussões incluídas em Obras com im-
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pactos ambientais negativos é como obras gigantescas (como hi-

drelétricas) estão operando sem licenciamento ambiental, ou 

como o COMMADS pode agir frente a obras gigantescas que irão 

prejudicar ou já prejudicam drasticamente o meio ambiente e 

que a SEMA aprovou sem antes consultar o Conselho. Situação 

essa muito observada, também, em Apreciação de leis, regula-

mentos e processos, e em Solicitações à SEMA. O que nos faz 

questionar se há uma ausência de autonomia deste Conselho em 

relação a Secretaria de Meio Ambiente; e quem se beneficia com 

essas obras, onde claramente o meio ambiente e alguns segmen-

tos da população são drasticamente impactados. 

Até o momento, temos um mapeamento dos temas tra-

tados no COMMADS e da frequência com que são mencionados 

em suas reuniões. Como eles são encaminhados, é algo que será 

tratado ao longo da pesquisa após realizarmos o mapeamento 

dos conflitos ambientais, onde observaremos se os confrontos 

envolvem divisões injustas de ônus e bônus trazidos pelo uso de 

recursos ambientais; se há desigualdades de poder (seja econô-

mico, político ou cultural) entre os grupos envolvidos nos confli-

tos, e se algum desses grupos têm seus modos de vida ameaçados 

pelas ações dos outros grupos. Como esses temas e conflitos são 

encaminhados é algo que analisaremos em um último momento 

através de pesquisas bibliográficas (que incluem reportagens, 

por exemplo) e de entrevistas com alguns dos antigos conselhei-

ros do COMMADS. 
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Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA 

da Restinga de Jurubatiba), criado pelo Decreto de 29 

de abril de 1998, localiza-se na região norte do estado 

do Rio de Janeiro. O Parque que resguarda uma área total de 

14.860 ha, possui 44 km de costa e abriga um total de 18 lagoas e 

se encontra estendido por três municípios, Macaé (1%), Carape-

bus (34%) e Quissamã (64%)1 (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Mapa representativo da área do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 
incluindo os limites municipais. Fonte: Modificado de ICMBio (2007). 

Esta área é considerada de grande valor ecológico, pois 

compreende a maior área de restinga do estado do Rio de Ja-

neiro, ademais, alguns autores afirmam que esta é a restinga 

 
1 ICMBIO. Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Encarte 1, 2, 3, e 4: 
Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/ imgs-
unidades-coservacao/parna_jurubatiba.pdf>. Acesso em: fev. 2018. 

O 
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mais bem preservada do país2. Para a maior familiarização da lei-

tora e do leitor com a restinga, esclarecemos que esta é definida 

pelo Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 como vegeta-

ções integrantes do bioma Mata Atlântica, sendo marcadas pela 

influência marinha e pela grande diversidade ecológica 3  

(Figura 2). 

 
Figura 2: Exemplo de vegetação de restinga encontrada no interior do Parque Nacional 
da Restinga de Jurubatiba. Fonte: Eduarda Callaiva Gomes (2015). 

 

2  VAINER, A. G.. Ordenamento territorial e conflitos no Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. Anais do V Encontro Nacional da Anppas, 2010. 

3 De maneira mais abrangente a Restinga é definida pela Resolução CONAMA nº 7, de 23 de 
julho de 1996 como: “o conjunto das comunidades vegetais, fisionomicamente distintas, sob 
influência marinha e fluvio-marinha. Essas comunidades, distribuídas em mosaico, ocorrem em 
áreas de grande diversidade ecológica, sendo consideradas comunidades edáficas por 
dependerem mais da natureza do solo que do clima”. 
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De fato, ao entrarmos nos limites do Parque, seja por 

Macaé, Carapebus ou Quissamã, logo nos chamam atenção as be-

lezas naturais de suas paisagens, da sua fauna e flora e das suas 

inúmeras lagoas (Figura 3).  

 
Figura 3: Panorama de algumas áreas que formam o Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. A: Complexo de visitantes. B: Área interna do Complexo de Visitantes desti-
nada a exposições. C: Vista da Lagoa de Jurubatiba, situada no município de Macaé. D: 
Lagoa de Carapebus, a maior lagoa encontrada no Parque. Fonte: a autora (2017). 

 

Devido a esse amplo valor ecológico e suas belíssimas 

paisagens, a criação do Parque foi proposta por cientistas e am-

bientalistas, apoiados por uma parte da sociedade civil dos três 

municípios, na década de 1990. No entanto, alguns grupos polí-

ticos e setores da sociedade civil eram contrários à criação da 

Unidade de Conservação e, por isso, foi necessário travar uma 
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intensa luta, iniciada nos anos 1980, para que o Parque saísse do 

papel e finalmente virar realidade em 19984. 

O PARNA da Restinga de Jurubatiba consiste em uma 

área protegida, no Brasil também conhecida como Unidade de 

Conservação (UC). As áreas protegidas são concebidas para a 

proteção da natureza, no entanto, essas áreas surgem repletas de 

contradições. Diegues, em seu livro “O mito moderno da natu-

reza intocada”5, afirma que a valorização dos ambientes naturais 

ocorre a partir da concepção de que o ser humano não é parte 

integrante da natureza, já que Unidades de Conservação são cri-

adas no intuito de proteger a natureza da ação devastadora do ser 

humano. Assim, a criação dessas áreas é reflexo da preocupação 

com a ameaça que a sociedade constitui para os ambientes natu-

rais. 

Entretanto, apesar dessa tradicional visão separatista 

entre sociedade e natureza, recentemente outra forma de obser-

var as relações entre humanos e natureza está se fortalecendo e a 

relação entre esses elementos vem sendo pouco a pouco refor-

çada. Nas próprias políticas públicas brasileiras relacionadas à 

proteção do meio ambiente, verificam-se esforços no sentido de 

integrar sociedade e natureza, como por exemplo, a Lei nº 9.985 

 
4 ESTEVES, F. A. Do índio Goitacá à economia do petróleo: uma viagem pela história e ecologia 

da maior restinga protegida do Brasil. Campos dos Goytacazes: Essentia Editora, 195 p., 2011. 

5 DIEGUES, A. C. S.. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 169 p., 2001. 
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de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Uni-

dades de Conservação (SNUC), que apresenta princípios vincu-

lados à inclusão social, detalhando temas ligados aos aspectos 

culturais, sociais e econômicos das sociedades viventes nas ime-

diações de Unidades de Conservação e da participação dos cida-

dãos e cidadãs na gestão dessas áreas. 

Com relação à participação da sociedade na gestão da na-

tureza, o SNUC estabelece a obrigatoriedade de conselhos con-

sultivos em Unidades de Proteção Integral (art. 29), que são UCs 

onde se permite apenas o uso indireto da natureza, e em cinco 

das sete categorias de Unidades de Uso Sustentável6, que são 

aquelas onde a natureza pode ser utilizada de modo racional. É 

ainda possível observar que o SNUC estabelece a criação de con-

selhos deliberativos em duas Unidades de Uso Sustentável, nas 

Reservas Extrativistas (art. 18, § 2º) e nas Reservas de Desenvol-

vimento Sustentável (art. 20, § 4º). Cabe esclarecermos que a di-

ferença entre conselhos deliberativos e consultivos reside no fato 

de que nos conselhos deliberativos os conselheiros e conselheiras 

decidem sobre assuntos relacionados à UC, enquanto que os con-

selhos consultivos permitem que o plenário se manifeste sobre os 

diferentes assuntos, mas a decisão final fica a cargo da presidên-

cia do conselho.  

É importante também ressaltarmos que essa temática da 

participação da sociedade em Unidades de Conservação tem sido 

 
6 O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba constitui em uma Unidade de Proteção Integral. 
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amplamente debatida na atualidade. Muitos autores discorrem 

em seus trabalhos sobre a importância de se instituir a gestão 

participativa em UCs. Para a pesquisadora Marta de Azevedo Ir-

ving, no seu artigo “Áreas protegidas e inclusão social: uma equa-

ção possível em políticas públicas de proteção da natureza no 

Brasil”, de 20107, práticas que permitem a participação da socie-

dade em áreas protegidas são importantes tanto para o poder pú-

blico, que passa a ter colaboração da sociedade na gestão dessas 

áreas, quanto para a sociedade, pois a efetivação da participação 

pode gerar autonomia, benefícios socioeconômicos e diminuir as 

injustiças ambientais. 

Por fim, cabe também elucidar o que entendemos por so-

ciedade civil: concordamos com Gramsci8 que esta faz parte do 

Estado e é responsável pela elaboração e difusão de ideologias de 

um grupo para o outro. A sociedade civil se constitui em uma ins-

tituição heterogênea, plural, marcada pela presença de múltiplos 

atores com as mais diversas intencionalidades. 

PARTICIPAÇÃO: DO QUE ESTAMOS  
FALANDO? 

Apesar de parecer fácil, definir participação é uma tarefa 

bem complicada, pois existem muitas formas de entendimento 

 
7 IRVING, M. A.. Áreas protegidas e inclusão social: uma equação possível em políticas públicas 
de proteção da natureza no Brasil? Sinais Sociais, 4 (12): 122-147, 2010. 
8 GRAMSCI, A.. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v2, 2ª ed., 2001. 



 

94 

desse conceito. Há autores, pessoas e instituições que acreditam 

que participar é apenas auxiliar o poder público com as suas obri-

gações e funções, já outras ponderam que o conceito de partici-

pação está ligado ao aprofundamento da democracia, e que con-

siste em uma forma dos cidadãos e cidadãs decidirem sobre suas 

vidas e bem-estar, ou seja, participação nessa perspectiva seria 

uma forma do Estado compartilhar as decisões políticas e a ges-

tão das políticas públicas com a sociedade civil.  

 Em nossa pesquisa nós tendemos a nos posicionar no 

âmbito do segundo conceito de participação apresentado acima, 

pois consideramos que pensar a participação unicamente como a 

possibilidade da sociedade civil auxiliar o Estado nas políticas 

públicas que este não consegue desempenhar de maneira eficaz, 

constitui apenas um pretexto para transferir o que seria compe-

tência do Estado para a sociedade civil. Nessa concepção, as de-

cisões e o poder continuam restritos aos grupos dominantes. Já 

no segundo entendimento de participação que apresentamos, 

além de compartilhar a execução das políticas públicas e sociais, 

as decisões e o poder também devem ser partilhados com os di-

versos segmentos da sociedade.  

 Por esse motivo, tivemos um grande cuidado ao seleci-

onar os autores que nos ajudariam a definir o conceito de parti-

cipação, depois de um amplo levantamento bibliográfico elege-
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mos dois autores e uma autora para nos auxiliar nessa emprei-

tada: o primeiro, nascido no Paraguai, mas que viveu9 muitos 

anos no Brasil, chama-se Juan Díaz Bordenave, e escreveu em 

1985 o livro “O que é participação?”10, o segundo é o brasileiro 

Pedro Demo, que lançou um livro em 1988 intitulado; “Partici-

pação é conquista”11, e, por último, a inglesa Carole Pateman, au-

tora do livro “Participação e teoria democrática”, publicado em 

199212. Assim, com base nesses pesquisadores, efetuamos a ta-

refa de definir de maneira sintética o conceito de participação 

como sendo um processo socialmente construído e educativo, 

que proporciona a base para aprofundamento do processo demo-

crático, pautado na intervenção ativa dos cidadãos e cidadãs nas 

políticas públicas e em outras esferas da vida, na igualdade na 

capacidade de decisão, no estabelecimento de um diálogo hori-

zontal, na negociação entre os diversos atores, no controle social 

do Estado, na repartição igualitária dos benefícios socialmente 

constituídos e no compartilhamento de responsabilidades. 

No nosso país a participação da sociedade nas políticas 

públicas é garantida de maneira formal desde a promulgação da 

Constituição de 1988, que estabeleceu uma série de mecanismos 

 
9 Juan Díaz Bordenave faleceu em 2012 na cidade do Rio de Janeiro. 
10 BORDENAVE, J. E. D.. O que é participação. São Paulo: Editora Brasiliense S.A, 84 p., 1985. 
11 DEMO, P. Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 176p., 1988. 
12 PATEMAN, C. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 157 p., 1992. 



 

96 

que viabilizam a participação, como as iniciativas populares em 

processos legislativos, referendos, plebiscitos e conselhos13.  

Com relação aos conselhos, que constituem o objeto 

principal de nosso estudo, Loureiro e Cunha publicaram um ar-

tigo em 200814, no qual definem conselho de Unidades de Con-

servação como sendo o espaço público que possibilita os diálogos 

entre os diversos atores, incluindo a população residente nas pro-

ximidades da UC, que revela as disputas entre os agentes sociais, 

e, que pode, através das ideias dos indivíduos, definir as concep-

ções e práticas que guiarão os gestores das áreas protegidas. As-

sim, a partir das discussões travadas no conselho é possível en-

tender os diferentes pontos de vistas, veicular as informações, 

trocar ideias, discutir as melhores formas de ação e superar os 

conflitos. No entanto, Loureiro e Cunha ainda ressaltam que 

pode haver inúmeros problemas durante o desenrolar dos conse-

lhos, como manipulações, excessiva burocratização, esvazia-

mento e escasso compartilhamento das decisões.  

Podemos então observar nos parágrafos acima a impor-

tância de se estudar os conselhos gestores de UCs, pois se bem 

estruturados podem ser instrumentos de aprofundamento da de-

 
13 Para o leitor e leitora que quiser se aprofundar no assunto, ver os seguintes artigos da 
Constituição Federal: art. 14, I, II, III; art. 27, § 4º; art. 29, XIII; art. 49, XV; art. 61, § 2º e art. 77 
§ 3º. 

14 LOUREIRO, C. F. B. & CUNHA, C. C.. Educação ambiental e gestão participativa de Unidades 
de Conservação: elementos para se pensar a sustentabilidade democrática. Ambiente & 

Sociedade, 11 (2): 237-253, 2008. 
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mocracia. Desse modo, analisar as potencialidades e os princi-

pais problemas do conselho consultivo do PARNA da Restinga de 

Jurubatiba pode proporcionar indícios para o estabelecimento 

de estratégias de fortalecimento desse conselho e ainda colaborar 

com a literatura referente a essa temática.  

Os estudos relacionados à qualidade dos processos par-

ticipativos são distinguidos em três principais categorias: estu-

dos sobre a efetividade deliberativa do conselho, sobre o desenho 

institucional dos conselhos e sobre a representatividade dos con-

selheiros e conselheiras15. A efetividade deliberativa pode ser en-

tendida na forma como o conselho inclui diversos sujeitos (tor-

nando o conselho plural), no fato de todos os membros consegui-

rem se expressar e serem ouvidos pelos outros, na possibilidade 

de realização do controle social das políticas públicas e na garan-

tia de que todos os conselheiros e conselheiras possuem oportu-

nidades iguais de proporem projetos e ações. O desenho institu-

cional é reconhecido nas configurações e regras que moldam o 

funcionamento dos conselhos, observados geralmente nos regi-

mentos internos e outras regulamentações dessas instituições. E 

a representatividade é configurada pelo setor social que determi-

nado conselheiro ou conselheira representa.  

 
15 VAZ, A. C. N.. Da participação à qualidade da deliberação em fóruns públicos: o itinerário da 
literatura sobre conselhos no Brasil. In: Pires, R.R.C. (Org.). Efetividade das instituições 

participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 372p., 2011. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf>. 
Acesso em: 21/09/2018. 
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Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo in-

vestigar como a participação da sociedade é inserida nas estraté-

gias de gestão do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

através da análise do desenho institucional desse conselho, em 

contraste com entrevistas realizadas e a observação em campo. 

Desse modo, a pesquisa visa compreender como é conduzido o 

processo participativo de acordo com os pressupostos determi-

nados pelos documentos relativos à criação e implementação do 

conselho consultivo do PARNA da Restinga de Jurubatiba. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Via de regra todo trabalho acadêmico é sustentado por 

uma sólida metodologia já testada e aprovada por outros pesqui-

sadores e pesquisadoras, e este estudo não foge a essa norma. 

Desse modo, para a realização do trabalho foram utilizadas algu-

mas técnicas ligadas à metodologia qualitativa. Maria Cecília de 

Souza Minayo, em seu livro “Pesquisa social: teoria, método e cri-

atividade”, publicado em 1994, nos mostra que estudos qualita-

tivos referem-se a questões que não podem ser captadas por me-

didas estatísticas, pois estão atrelados às aspirações, crenças, va-

lores e atitudes, conferindo, desse modo, significado às ações hu-

manas.  

Nesse sentido, usamos três diferentes técnicas de aquisi-

ção de dados qualitativos, que consistem na observação em 

campo, na entrevista semiestruturada e na análise documental. 
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Para melhor entendimento do leitor e da leitora explicaremos 

brevemente cada uma dessas técnicas, para tanto nos baseamos 

no livro já citado de Maria Cecília de Souza Minayo, no livro de 

Mirian Goldenberg “A arte da pesquisa: como fazer pesquisa qua-

litativa em ciências sociais”16, de 2004, e, também no artigo de 

Arlinda Schmidt Godoy, publicado em 1995, intitulado “Pesquisa 

qualitativa: tipos fundamentais”17 

A observação em campo visa analisar os comportamen-

tos e cenários, esta possibilita a interação direta com os sujeitos 

estudados e o fenômeno observado. É sempre interessante con-

trastar os dados obtidos nas entrevistas com os visualizados du-

rante a observação. No caso do nosso estudo, a observação em 

campo foi realizada de 2016 a 2018, através do acompanhamento 

das reuniões do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Res-

tinga de Jurubatiba. 

Já a entrevista semiestruturada é elaborada de forma a 

estabelecer um direcionamento da entrevista por parte das pes-

quisadoras, no entanto, a ideia básica é que esse direcionamento 

não seja tão rigoroso. O que permite que o entrevistado se apro-

funde mais em um assunto de acordo com seus interesses, ou que 

 
16 GOLDENBERG, M.. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 
Rio de Janeiro: Record,, 107 p., 2004. 

17 GODOY, A. S.. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empre-

sas São Paulo, 35 (3): 20-29, 1995. 
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até mesmo aborde outras questões não cogitadas pelas pesquisa-

doras. Foram, ao total, realizadas 27 entrevistas. 

A última técnica escolhida constitui na análise documen-

tal, que recorre a documentos que não receberam nenhum trata-

mento científico, como reportagens de jornais, revistas, cartas, 

fotografias, normas jurídicas, entre outros meios de coleta de in-

formação. A análise documental empreendida no âmbito dessa 

pesquisa se refere às normas jurídicas pertinentes as Unidades 

de Conservação e também a criação do PARNA da Restinga de 

Jurubatiba, do conselho, suas renovações e seu regimento in-

terno. 

Os documentos analisados nessa etapa da pesquisa fo-

ram: a Portaria nº 97 de 06 de agosto de 2002, que institui o 

Conselho Consultivo do Parque; a Portaria IBAMA nº 13 de 22 

de março de 2005, que aprova o Regimento Interno do Conselho 

Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, a Por-

taria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014, que renova o Conselho 

Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, o De-

creto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta alguns 

artigos do SNUC e a Instrução Normativa nº 9 de 5 de dezembro 

de 2014. 

Os dados obtidos nas análises documentais e nas entre-

vistas foram interpretados com base na análise de conteúdo. A 

análise de conteúdo, que tem como maior expoente teórico uma 
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autora denominada Laurence Bardin18, é alicerçada na criação de 

categorias analíticas e na sistematização dos dados.  

COMPRENDENDO A DINÂMICA DA PARTI-
CIPAÇÃO NO CONPARNA JURUBATIBA 

O desenho institucional nem sempre é reproduzido de 

modo rigoroso, mas mesmo assim seu estudo é relevante, pois as 

normas, parâmetros e regras definidas nesses documentos po-

dem estimular ou limitar a ação dos conselheiros19. Foram anali-

sadas as seguintes variáveis nos documentos: o tempo de exis-

tência do conselho, a frequência das reuniões, existência de uma 

estrutura organizacional (como mesa diretora, secretaria execu-

tiva e câmaras técnicas), e composição, pluralidade e paridade no 

conselho20.  

 
18 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2006. 

19   TATAGIBA, L.. A institucionalização da participação: os conselhos municipais de políticas 
públicas na cidade de São Paulo. In: AVRITZER, L. A participação em São Paulo. São Paulo: 
Editora da UNESP 472 p., 2004. 

20 As categorias analisadas foram baseadas nos trabalhos de Vaz (2011) e de Faria & Ribeiro 
(2011):  
VAZ, A. C. N.. Da participação à qualidade da deliberação em fóruns públicos: o itinerário da 
literatura sobre conselhos no Brasil. In: Pires, R.R.C. (Org.). Efetividade das instituições 

participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 372p., 2011. Disponível em: 
>http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf>. 
Acesso em: 21/09/2018. 
FARIA, C. F. & RIBEIRO, U. C.. Desenho institucional: variáveis relevantes e seus efeitos sobre o 
processo participativo. In: Pires, R.R.C. (Org.). Efetividade das instituições participativas no 

Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 372p., 2011. 
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A análise da Portaria nº 97 de 06 de agosto de 2002, que 

cria o Conselho Consultivo do Parque, revelou que este foi criado 

em 2002. Portanto, o conselho possui 18 anos de existência, 

tempo que pode parecer pequeno, mas precisamos lembrar que 

em nosso país a democracia só foi reestabelecida a partir de 1988 

com a instituição de uma nova Constituição Federal que culmi-

nou nas eleições diretas ocorridas em 1989. Ademais, o CON-

PARNA Jurubatiba foi instituído apenas quatro anos depois da 

criação do PARNA da Restinga de Jurubatiba, nesse sentido, le-

vando em consideração o tempo de existência do Parque, o con-

selho possui um tempo relativamente longo de existência. 

Com relação à frequência das reuniões, esta variável 

junto como tempo de existência do conselho e a estrutura orga-

nizacional indicam o grau de institucionalização desse espaço, ou 

seja, quanto mais frequentes as reuniões, maior tempo de exis-

tência e uma estrutura bem definida indicam que mais estabele-

cidas e aprofundadas estão às instituições participativas. De 

acordo com o Regimento Interno do Conselho Consultivo do Par-

que Nacional da Restinga de Jurubatiba, as reuniões ordinárias 

devem ocorrer uma vez a cada bimestre, e as extraordinárias a 

qualquer momento, por motivo da convocação da presidência do 

conselho. Para a maioria dos entrevistados o número de reuniões 

é suficiente para se tratar das demandas do conselho, porém para 

alguns deles falta uma maior organização no sentido de divulgar 

um calendário prévio de reuniões que possibilite a organização 
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de todos. Como é possível observar no seguinte relato de um dos 

entrevistados: “A frequência das reuniões assim, que foi votada, 

que seria de dois em dois meses, e ela realmente acontece, ou 

quase sempre acontece de dois em dois meses, só que eu acho 

que tinha que ter umas datas já pré-combinadas”. 

A estrutura organizacional é definida pelo Regimento In-

terno da seguinte forma: plenário, presidência, vice-presidência, 

secretaria executiva e câmaras técnicas. Essa composição da es-

trutura organizacional delimitada pelo Regimento Interno tem a 

complexidade que as pesquisadoras Claudia Feres Faria e Uriella 

Coelho Ribeiro indicam ser o ideal em seu artigo “Desenho insti-

tucional: variáveis relevantes e seus efeitos sobre o processo par-

ticipativo”, publicado em 201121. Durante a pesquisa realizada 

nas próprias reuniões do CONPARNA Jurubatiba, pode-se ob-

servar a existência da plenária, da vice-presidência, presidência 

e câmaras técnicas. No entanto, com relação à secretaria-execu-

tiva na atualidade esta se encontra inexistente. A última organi-

zação da secretaria-executiva foi entre os anos de 2012-2014. Al-

guns problemas podem surgir dessa ausência, pois tende a sobre-

carregar a presidência e a vice-presidência do CONPARNA Juru-

batiba, além de centralizar todas as demandas nestas duas fun-

 
21 FARIA, C. F. & RIBEIRO, U. C.. Desenho institucional: variáveis relevantes e seus efeitos sobre 
o processo participativo. In: Pires, R.R.C. (Org.). Efetividade das instituições participativas no 

Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 372p., 2011. 
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ções, já que todas as incumbências atribuídas à secretaria execu-

tiva ficam sob responsabilidade destes componentes da estrutura 

organizacional. 

Um dado interessante sobre as câmaras técnicas existen-

tes no conselho é que a presidência do conselho optou por deno-

miná-las de câmaras temáticas, no intuito de afastar a ênfase 

dada a palavra técnica, já que esta acaba reforçando a ideia de 

que o saber técnico-científico seria o ideal para subsidiar a to-

mada de decisão. Consideramos aqui importante essa atitude, já 

que alguns autores22˒23 afirmam que os conhecimentos científi-

cos e técnicos tendem a ser mais valorizados no embasamento de 

políticas públicas, e se tratando de conselhos gestores a excessiva 

valorização do saber científico é negativa, pois muitos temas ali 

tratados influenciam diretamente as populações viventes no en-

torno dessas áreas, e, que por isso necessitam também influen-

ciar nas decisões com seus saberes e conhecimentos.  

Já com relação às questões associadas à composição, plu-

ralidade e paridade no CONPARNA Jurubatiba a análise da Por-

taria nº 97 de 2 de agosto de 2002, que cria o conselho consultivo 

do Parque, demonstra que a primeira composição do conselho 

 
22  FUKS, M. & PERISSINOTTO, R.. Recursos, decisão e poder: conselhos gestores de políticas 
públicas de Curitiba. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 21 (60): 67-81, 2006. 

23  FONSECA, I. F.; BURSZTYN, M. & MOURA, A. M. M.. Conhecimentos técnicos, políticas 
públicas e participação: o caso do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Revista de 

Sociologia e Política, 20 (42): 183-198, 2012. 
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contava com treze representantes do poder público e seis repre-

sentantes da sociedade civil, ou seja, podemos observar que a pri-

meira composição do conselho não era paritária, já que o número 

de representantes do poder público era duas vezes superior ao 

número de representantes da sociedade civil (Quadro 1). No en-

tanto, cabe ressaltar que é assinalado no documento, a possibili-

dade de alteração das representações, fato bem relevante, visto 

que evita o engessamento desta instituição, permitindo assim 

que diferentes representações possam manifestar interesse e 

pleitear uma vaga no conselho24. 

Quadro 1: Composição do conselho consultivo do PARNA de Jurubatiba de acordo com a 
Portaria nº 97 de 2 de agosto de 2002, que cria o Conselho Consultivo do Parque Nacional 
de Jurubatiba e com o Regimento Interno. 

REPRESENTAÇÕES QUE COMPÕE O CONPARNA JURUBATIBA DE 
ACORDO COM A PORTARIA Nº 97 DE 2 DE AGOSTO DE 2002 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
SOCIEDADE CIVIL 

Chefe do PARNA Jurubatiba 
Amigos do Parque de Juru-
batiba 

Núcleo de Unidades de Conservação Fe-
derais, no Estado do Rio de Janeiro (NU-
RUC) 

Plenária de Organizações 
Não Governamentais da Ma-
cro Região Ambiental - 5 
(MRA-5) 

Museu Nacional do Rio de Janeiro - 
UFRJ 

Associação de Moradores do 
Lagomar, município de Ma-
caé 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMADS 

Associação de Pescadores da 
Carapebus; 

 
24 TATAGIBA, L.. Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil. In: 
Dagnino, E. (Org.). Sociedade Civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Editora Paz e 
Terra/UNICAMP, 364p., 2002. 
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Prefeitura Municipal de Macaé - RJ; PETROBRAS 

Prefeitura Municipal de Carapebus - RJ 
Sindicato dos Petroleiros do 
Norte Fluminense - SINDI-
PETRO/NF 

Prefeitura Municipal de Quissamã – RJ  

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 
Janeiro 

 

Companhia de Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro - TURISRIO 

 

Ministério Público  

Consórcio Intermunicipal de Gestão Am-
biental das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Macaé e Macabu, da Lagoa Feia e Zona 
Costeira - MRA-5; 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ; (NUPEM) 

 

Instituto Jardim Botânico do Rio de Ja-
neiro - JABOR 

 

 

Já a análise da Portaria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014, 

que renova o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Res-

tinga de Jurubatiba, revelou que o conselho era para o biênio 

2014-2016 composto por um total de 36 conselheiros. Sendo que 

desses, 18 eram pertencentes à administração pública e 18 vincu-

lados à sociedade civil. Desse modo, pela Portaria nº 10 de 12 de 

fevereiro de 2014 é estabelecida uma relação de paridade entre 

representantes da administração pública e da sociedade civil 

(Quadro 2). 
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Quadro 2: Composição do conselho consultivo do PARNA de Jurubatiba de acordo com a 
Portaria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014, que renova o Conselho Consultivo do Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

REPRESENTAÇÕES QUE COMPÕE O CONPARNA JURUBATIBA DE 
ACORDO COM A PORTARIA Nº 10 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
SOCIEDADE CIVIL 

Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade 

Associação dos Pescadores da La-
goa de Carapebus 

Núcleo em Ecologia e Desenvolvi-
mento Socioambiental em Macaé - 
NU-PEM/UFRJ 

Associação dos Moradores e Ami-
gos da Praia de Carapebus 

Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia Fluminense – IF Flu-
minense 

Associação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do P.A João 
Batista Soares 

Empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado do Rio de Ja-
neiro - EMATERRIO CARAPEBUS 

Associação Projeto e Vida de Ca-
rapebus 

Fundação de Esporte e Turismo de 
Macaé – FESPORTUR 

Associação dos Amigos de Mato 
de Pipa 

Fundação Municipal de Cultura, Tu-
rismo e Lazer de Quissamã 

Associação Núcleo de Educação 
Ambiental da Região da Bacia de 
Campos-NEA-BC-Núcleo Opera-
cional do Fundão 

Secretaria Municipal de Turismo de 
Carapebus 

Associação dos Produtores Rurais 
de Carapebus 

Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Desenvolvimento Urbano de 
Carapebus 

Associação dos Amigos do Parque 
de Jurubatiba/APAJ 

Secretaria Municipal de Educação de 
Macaé 

Colônia de Pescadores Z-27 de 
Quissamã 

Secretaria de Meio Ambiente de Cara-
pebus 

Cooperativa dos Pescadores, Pro-
dutores Rurais e dos Trabalhado-



 

108 

res do Agronegócio e Agroecolo-
gia de Quissamã - COOP Quis-
samã 

Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente e Serviços Públicos de Quissamã 

Cooperativa Mista de Produtores 
Rurais de Quissamã 

Secretaria Municipal de Ambiente de 
Macaé 

Editora Ambiente Informativo 

Coordenadoria de Vigilância Sanitá-
ria de Macaé 

Espaço Cultural José Carlos de 
Barcelos 

Câmara Municipal de Quissamã Faculdade Salesiana Maria Auxi-
liadora 

Câmara Municipal de Carapebus Movimento SOS Praia do Pecado 

Guarda Municipal Ambiental de 
Quissamã 

Sociedade Amigos do Lagomar - 
SAL 

Guarda Municipal Ambiental de Ca-
rapebus 

Unidade de Operações de Explo-
ração e Produção da Bacia de 
Campos da Petróleo Brasileiro 
S.A. - PETROBRAS, 

Guarda Ambiental de Macaé Petrobras Transportes S.A - 
TRANSPETRO 

 

Com relação à pluralidade, a formação do conselho esta-

belecida pela Portaria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014 é marcada 

por representantes de diversas instituições, o que garante a plu-

ralidade. 

 Atualmente a composição do conselho já se encontra 

diferenciada da estabelecida pela Portaria nº 10 de 12 de feve-

reiro de 2014, pois foram realizadas no ano de 2017 duas oficinas 

voltadas para a adaptação do conselho a Instrução Normativa nº 

9, de 5 de dezembro de 2014 e para a renovação do conselho. 
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Cabe esclarecer que a Instrução Normativa nº 9, de 5 de dezem-

bro de 2014 apresenta uma inovação a formação de conselhos de 

UCs, que constitui na setorização dos conselheiros em grupos re-

lacionados aos usos que cada conselheiro representa do territó-

rio, no sentido de exemplificar a área de atuação de cada institui-

ção representada25.  

 A setorização dos conselheiros constitui uma interes-

sante estratégia de diversificação destes e de entendimento que a 

pluralidade dos atores está relacionada com uma multiplicidade 

de usos e de interesses. No entanto, de acordo com a Instrução 

Normativa nº 9/2014, a existência dos diversos setores não re-

voga a necessidade de se instaurar o princípio da paridade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar o desenho institucional do Conselho Consul-

tivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, pode-se ob-

servar que existem pontos favoráveis para o estabelecimento de 

um processo participativo pleno, no sentido de aprofundar a de-

mocracia. Questões consideradas positivas por pesquisadores e 

pesquisadoras que se dedicam ao estudo dos conselhos são ob-

servadas, tais como: a paridade e a pluralidade, a possibilidade 

de atualização e renovação das representações que fazem parte 

 
25 A Instrução Normativa nº 9, de 5 de dezembro de 2014, art. 2º, inc. VI, define setor como: 
“esfera ou área temática do Poder Público ou de grupo de interesse da sociedade civil que tem 
relação com os usos do território de influência da Unidade de Conservação”.  
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do conselho, a existência de uma estrutura organizacional e o 

tempo relativamente longo do conselho.  

No entanto, alguns pontos podem ser aprimorados como 

a organização prévia de um calendário de reuniões e a instituição 

da secretaria executiva, muito necessária para que não haja cen-

tralização das demandas em alguns componentes da estrutura 

organizacional.  

Portanto, dentro de todo o contexto estudado, verifica-se 

que o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba possui indícios de um potencial para o aprofunda-

mento da participação, mas que precisam ser fortalecidos em al-

guns pontos. 

SUGESTÕES PARA O FORTALECIMENTO DO 
CONSELHO 

• Instituição da secretaria executiva, considerando que este 

componente da estrutura organizacional é responsável 

pelas convocações das reuniões, definições das pautas, re-

dação das ATAs e as definições dos dias das reuniões (en-

tre outras atribuições), a existência da secretaria execu-

tiva evita a centralização do conselho e a sobrecarga da 

presidência e da vice-presidência;    
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• Estabelecimento das datas das reuniões com antecedên-

cia, para organização prévia de conselheiros e conselhei-

ras, conforme consta nos artigos 7º e 21 do Regimento In-

terno do CONPARNA Jurubatiba (Portaria nº 13, de 22 de 

março de 2005); 

• Maior conhecimento das normas que regem o conselho 

pelos membros do plenário; 

• Otimizar o feedback entre conselheiros/conselheiras e a 

instituição representada. Os membros do plenário em ge-

ral representam uma instituição (organização, associação, 

prefeitura, secretaria municipal, empresa, etc.), e é extre-

mamente necessário que relatem os ocorridos nas reuni-

ões para seus pares, assim como elaborem estratégias de 

ação junto com suas representações e levem as demandas 

de sua instituição para serem discutidas no conselho; 

• Capacitações periódicas das conselheiras e conselheiros. 

As capacitações podem ser de diversos tipos, desde capa-

citações para que os membros do plenário se aprofundem 

no conhecimento do próprio conselho consultivo (como 

oficinas para a discussão sobre o regimento interno, do 

Plano de Manejo e a legislação relativa aos conselhos de 

UCs), perpassando por capacitações para o conhecimento 

da área física do Parque e de seu território social, cultural 

e biológico, até capacitações que desenvolvam a participa-

ção efetiva pelos conselheiros e conselheiras, estimulando 
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o diálogo, a escuta, a discussão dos problemas e a vizibili-

zação dos conflitos (técnicas de comunicação não vio-

lenta, mapa falado, cartografia social e escuta sensível po-

dem auxiliar nesta questão).  
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história da Comunidade Remanescente de Quilombo 

(CRQ) Machadinha, localizada ao norte do estado do 

Rio de Janeiro, no município de Quissamã, começa a 

ser traçada ainda no século XVIII, quando em suas 

proximidades foi erguido o primeiro engenho de cana-de-açúcar 

da região, que passou a ser uma grande compradora de pessoas 

escravizadas para trabalhar nas plantações e reproduzir a 

economia açucareira, servindo à aristocracia que se formava na 

região, como conta a atual diretora do memorial da CRQ 

Machadinha, Dalma dos Santos.  

A escravidão no Brasil já durava mais de 300 anos 

quando, tardiamente, e por pressões internacionais e revoltas 

internas  – que tiveram um papel  histórico fundamental, como 

aponta o intelectual Clóvis 

Moura, em seu livro 

“Rebeliões da Senzala” 1 – foi 

sancionada a chamada Lei 

Áurea, em 13 de maio de 

1888. Contudo, nesse 

processo de abolição da 

escravatura, não houve a inserção social desses grupos e a 

garantia dos direitos básicos das milhões de pessoas que foram 

arrancadas de seus países de origem africana, e tiveram seus 

corpos e vidas usados e violentados durante mais de três 
 

1 MOURA, C. Rebeliões da Senzala. A questão social no Brasil 6. 3ª edição. LECH Livraria 
Editora Ciências Humanas, 1981. 

A 
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séculos. Sem políticas específicas, algumas dessas populações 

continuaram no local que estavam, como no caso de 

Machadinha, onde na condição de libertos permaneceram na 

fazenda, trabalhando à época para os descendentes da Casa 

Grande e, posteriormente, para a Companhia do Engenho 

Central de Quissamã, também conhecida como Usina. Seus 

descendentes assim o fizeram até o final do século XX, quando 

as atividades da Usina pararam e as terras foram arrendadas 

por latifundiários que substituíram a maior parte dos canaviais 

da região por pastagens.  

As famílias em Machadinha acompanharam essas 

transformações ao longo da história, e se lá estão até hoje, é 

porque resistiram. E assim, resistindo e lutando pelos seus 

direitos, há anos enfrentam as adversas conjunturas políticas, 

sempre contrárias à justa cessão do território à comunidade que 

garantiria sua autonomia de gestão. Como conquista, tiveram o 

tombamento de um conjunto de estruturas do patrimônio 

histórico e cultural do núcleo central da fazenda Machadinha, 

composto pela Capela Nossa Senhora do Patrocínio (Figura 1) 

construída em 1833; pelo complexo das antigas senzalas e 

atuais casas dos moradores e moradoras, formado por quatro 

blocos (Figura 2); a casa das Artes (Figura 3); as ruínas da casa 

grande (Figura 4); e pelo armazém (ao fundo da figura 1).   
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Figura 1. Capela Nossa Senhora do Patrocínio e Armazém ao fundo. Figura 2. Bloco A 
das casas quilombolas, antigas senzalas. Figura 3. Casa das Artes. Figura 4. Ruínas da 
casa grande. Fonte: Eduarda Caillava. 
 

O conjunto arquitetônico foi tombado em 1979, pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). Além 

disso, a comunidade mantém viva, atualiza e incorpora novos 

significados a uma série de práticas culturais relacionadas, por 

exemplo, à dança e à música do Jongo, à produção de 

artesanatos e bebidas com plantas da região, e à tradicional 

feijoada servida, principalmente, aos domingos, no restaurante 

 3  4 

 1  2 
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que fica em uma das estruturas tombadas, intitulada Casa das 

Artes.  

Em 2006, todo o Complexo Cultural do núcleo da 

fazenda Machadinha, mais os agrupamentos do Mutum, Sítio 

Boa Vista, Sítio Santa Luzia e Bacurau – localizadas na mesma 

região – foram certificados e registrados pela Fundação Cultural 

Palmares, como Comunidade 

Remanescente de Quilombo 

Machadinha. No ano de 2018, 

mais uma importante 

conquista por parte dos 

moradores e moradoras 

dessas comunidades, junto à 

Associação de Remanescentes 

de Quilombo de Machadinha 

(ARQUIMA), instituiu o “O dia Municipal do Quilombola” a ser 

celebrado no dia 11 de outubro. A Lei nº 1775 foi sancionada 

pela prefeitura de Quissamã no dia 03 de outubro de 2018, 

reconhecendo a importância e contribuição desses grupos por si 

só, para o município, para a história, cultura e diversidade 

étnica da região.  

O direito ao território desses grupos é reconhecido pela 

Constituição de 1988, que no Art. 68 garante “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
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devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”2. De acordo 

com a antropóloga Flávia Dalmaso: 

 

Sendo considerados no presente, o termo ‘quilombo’ e 

a locução ‘Remanescente de Quilombo’ passam a 

abranger diversas situações sociais nas quais os 

grupos assim reconhecidos assumem ou passam a 

assumir gradativamente, uma identidade étnica, 

caracterizada pela crença em uma origem comum 

presumida dos tempos da escravidão e por destinos 

compartilhados3. 

 

Presente na constituição, mas não colocado em prática, 

a demora na garantia de direitos e dificuldades no processo de 

titulação de terras quilombolas e demais populações 

tradicionais é uma expressão do racismo ambiental brasileiro, 

que historicamente impediu a realização da reforma agrária em 

âmbito nacional, impondo, até hoje, às populações do campo e 

da floresta situações de vulnerabilidade e risco de vida, ao passo 

que atende aos interesses de uma necropolítica ligada à elite 

rural e sua hegemonia territorial. O conceito de necropolítica é 

 
2 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988. 

3 DALMASO, F. F.; Relatório da Comunidade de Machadinha/RJ, p.191-215 In: O’Dwyer, Eliane 
Cantarino (org.). O fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais: O caso 
das terras de quilombo no Estado do Rio de Janeiro. – Rio de Janeiro : E-papers, 2012. 

“ 
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definido pelo camaronês Achille Mbembe (2016)4 como “as 

formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da 

morte”, caracterizando políticas neoliberais que priorizam o 

capital em detrimento à vida5. São políticas aplicadas não só no 

Brasil, mas também nos demais países que se encontram na 

periferia do capitalismo e que possuem um modelo de 

desenvolvimento estritamente dependente e subserviente na 

divisão internacional do trabalho. Assim, para os referidos 

quilombolas, a necropolítica atinge os direitos constitucionais 

ao protelar decisões sobre a titulação das terras em 

Machadinha, promover a degradação do seu território pela 

pastagem e coibir o uso deste mesmo território pelos moradores 

e moradoras, limitados em seu próprio espaço.   

Apesar das alterações ocorridas na região da CRQ 

Machadinha, fragmentos de vegetação nativa de restinga ainda 

são encontrados ao redor da comunidade. Esses remanescentes 

sobrevivem sobre o sedimento arenoso, de origem marinha, 

depositado pelas idas e vindas do mar durante os períodos 

 
4 MBEMBE, A. NECROPOLÍTICA: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. 
Arte & Ensaios. Revista do PPGAV/EBA/UFRJ. nº 32, 2016. 

5 De acordo com a CONAQ (2018), entre 2008 e 2017 foram registrados no país, 38 
assassinatos de quilombolas em defesa dos seus territórios. Os dados, apesar de 
subnotificados, também mostram que o número de assassinatos cresceu aproximadamente 
350% de 2016 para 2017 (mais de um assassinato por mês), resultado de mudanças na 
conjuntura política e social do país.  
CONAQ & TERRA DE DIREITOS. Racismo e Violência contra Quilombolas no Brasil. 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, 2018. 



 

 

121 

geológicos do Pleistoceno e Holoceno (há cerca de 10 mil anos)6. 

Os remanescentes de restinga compõem a grande restinga de 

Jurubatiba, formada pelo delta do rio Paraíba do Sul, que abriga 

em sua porção sul, o Parque Nacional (PARNA) da Restinga de 

Jurubatiba, em terrenos contínuos às áreas quilombolas. A 

Lagoa Feia, por exemplo, é um acidente geográfico que se 

destaca nos mapas da região, por representar a segunda maior 

lagoa de água doce do país. Situada na divisa entre os 

municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes, esta lagoa 

possui seus arredores altamente alterados, exceto na área do 

PARNA e os remanescentes supracitados encontrados em sua 

parte oeste, próximo à CRQ Machadinha.  

As áreas de restinga são consideradas habitats 

marginais da Mata 

Atlântica, com uma 

variedade de ecossistemas e 

áreas úmidas sob forte 

ameaça, como aponta o 

professor e pesquisador da 

UFRJ-Macaé Francisco de 

Assis Esteves, em seu livro 

“Do índio goitacá à economia do petróleo: uma viagem pela 

história e ecologia da maior restinga do Brasil”, publicado em 

 

6 SUGUIO, K.; TESSLER, M. G. Planícies de cordões litorâneos quaternários do Brasil: origem e 
nomenclatura. In: Restingas, origem, estrutura, processos. Niterói: UFF. p. 477, 1984. 
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20117. No entanto, esses ambientes naturais também podem 

deflagrar valores culturais expressos nas relações entre as 

comunidades que se desenvolveram nessas regiões e suas 

territorialidades, a tomar como exemplo a comunidade de 

Machadinha, que apresenta uma riqueza associada ao seu 

patrimônio histórico e cultural, refletindo um patrimônio 

imaterial que integra a história da região, que resiste ao 

processo de apagamento da cultura africana e afrodescendente, 

e que está presente no cotidiano, no linguajar popular, na 

paisagem, nas atividades, nos hábitos e saberes desses grupos. 

Sobre cultura e territorialidade Porto-Gonçalves elucida:  

 

Território é espaço apropriado, espaço feito coisa 

própria, enfim, o território é instituído por sujeitos e 

grupos sociais que se afirmam por meio dele. Assim, 

há sempre território e territorialidade, ou seja, 

processos sociais de territorialização. Num mesmo 

território há, sempre, múltiplas territorialidades8. 

 

No contexto apresentado, partimos do pressuposto que 

a conservação de áreas naturais está diretamente ligada às 

relações que são estabelecidas entre estas e as comunidades que 

 
7 ESTEVES, F. A. Do índio goitacá à economia do petróleo: uma viagem pela história e ecologia 
da maior restinga do Brasil. Campos dos Goytacazes (RJ): Essentia Editora, 2011. 
8 PORTO-GONÇALVES, C. W. De Saberes e de Territórios: diversidade e emancipação a partir 
da experiência latino-americana. In: Ana Ester Ceceña. (Org.). de los Saberes da la emancipa-
ción y de la dominación. 1ª ed. v.1, p. 37-52. Buenos Aires, Argentina: Clacso, 2008. 

“ 
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vivem dentro ou ao seu redor; e que as áreas naturais da 

restinga de Jurubatiba – que formam um corredor que se 

estende da comunidade quilombola até o PARNA da Restinga 

de Jurubatiba – podem ser contempladas com estratégias de 

conservação da biodiversidade e, possivelmente, para a 

valorização de práticas e costumes de grupos a elas associados.  

Esses grupos se mobilizam na reivindicação dos seus 

territórios e expressam suas preocupações a respeito da 

preservação do meio ambiente em que vivem, o que poderia 

contribuir para a etnoconservação das áreas e relações 

supracitadas, do ponto de vista de um ecologismo social, como 

aponta o autor Antônio Carlos Diegues (2000)9, se referindo a 

um caminho onde a conservação de áreas naturais e populações 

tradicionais andam de mãos dadas.   

Nesse sentido, o trabalho aqui apresentado é parte da 

tese “Um olhar sobre as relações de uma comunidade 

quilombola associadas ao ambiente e às plantas da restinga de 

Jurubatiba, Norte do Rio de Janeiro”10, e tem por objetivo 

analisar as dimensões socioambientais que envolvem a CRQ 

Machadinha e as áreas da Restinga de Jurubatiba, refletidas nas 

relações entre os moradores e moradoras quilombolas, com o 

seu meio ambiente natural, tendo como pano de fundo o papel 

 
9 DIEGUES, A. C. (org.) Etnoconservação: Novos Rumos para a Conservação da Natureza. 2ª 
edição - São Paulo: NUPAUB-USP: Hucitec: Annablume, 2000. 

10 Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRJ Campus Macaé. CAAE: 
77493617.1.0000.5699 
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dessas relações na etnoconservação de áreas naturais. O 

conceito de cultura utilizado aqui expressa a teia de símbolos e 

significados historicamente construídos e socialmente 

estabelecidos – pelas quais mulheres e homens se comunicam e 

desenvolvem suas atividades e saberes relacionados à vida – 

que formam estruturas passíveis de uma descrição, como 

elucida o antropólogo Clifford Geertz em seu livro “A 

interpretação das Culturas”11. Para realizar essa descrição, 

utilizamos um método da antropologia chamado etnografia, que 

consiste em acompanhar o cotidiano de um grupo realizando 

observações, anotações e eventualmente entrevistas com o 

objetivo de coletar dados e informações sobre a temática da 

pesquisa em questão. O radical etno (do grego, ethno) significa 

‘nação’ ou ‘povo’. Etnografia, então, significa escrever sobre um 

povo. Além desse conceito, utilizamos o termo 

etnoconhecimento para descrever os saberes pertencentes a 

comunidades tradicionais12, e por fim, etnoconservação13, para 

nos referirmos a um modelo de conservação da natureza que 

leva em consideração as múltiplas territorialidades e a gestão 

compartilhada dos territórios.  

 
11 GEERTZ, C. A Interpretação das culturas. 1ed. – [Reimpr.] - Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

12 Como ‘comunidades tradicionais’ nos referimos a “[...] grupos culturalmente diferenciados 
e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição”. 

13 DIEGUES, A. C. (org.) Etnoconservação: Novos Rumos para a Conservação da Natureza. 2ª 
edição - São Paulo: NUPAUB-USP: Hucitec: Annablume, 2000. 
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Acompanhamos o dia a dia da comunidade por mais de 

um ano (entre 2017 e 2019). Nesse período, moradores e 

moradoras, com mais de 18 anos, foram entrevistados e a rotina 

da comunidade foi acompanhada por meio da técnica de 

observação participante. Apesar do estudo etnográfico ser feito 

no núcleo central de Machadinha, participaram também 

moradoras e moradores dos demais agrupamentos do Bacurau e 

Sítio Santa Luzia, situadas em dois fragmentos de restinga 

próximos, e que mantêm relações de parentesco com as famílias 

que residem na fazenda Machadinha.  

O cotidiano da comunidade reflete a vida rural, na qual 

o som dos ventos se mistura ao cantar das aves em uma 

calmaria que, eventualmente, é interrompida pela passagem de 

veículos ou por alguma música que vem do armazém. Nos dias 

ensolarados, o movimento é maior, pessoas transitam pela 

vizinhança, abrem suas casas, e ao final da tarde sentam do lado 

de fora, na porta, na janela, no banco embaixo da árvore para 

refletir e conversar. Os animais se espalham, as galinhas 

atravessam as ruas constantemente, cavalos e cães ficam soltos, 

e estes últimos seguem e brincam com as crianças ou 

descansam na sombra das árvores. Já nos dias chuvosos a 

paisagem muda, os seres se recolhem, a dinâmica diminui, e 

somente algumas aves como as andorinhas e os bem-te-vis 

aproveitam para se banharem e se alimentarem na revoada de 

cupins alados.  
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O fortalecimento da identidade quilombola em 

Machadinha vem se consolidando por meio de uma educação 

quilombola, implementada na escola municipal da comunidade 

em 2017, além de projetos que visam o resgate cultural do 

Jongo, o Fado e certas tradições culinárias, que ainda auxiliam 

na qualificação das moradoras e moradores no que diz respeito 

a produção de alimentos no restaurante da comunidade e na 

produção de artesanato. Um trabalho a ser destacado é o 

desenvolvido por Dalma dos Santos, moradora de Machadinha, 

professora, pesquisadora e diretora do memorial, onde auxilia a 

produção de artesanato com as mulheres da comunidade, 

realiza a contação de histórias com as crianças semanalmente, 

além da publicação de livros. O primeiro livro, chamado “Flores 

da Senzala” reúne contos, poesias e pontos de Jongo da 

comunidade de Machadinha, e o segundo, em fase de 

publicação, mantém a temática de resgate e valorização do seu 

grupo e da sua identidade. Essa identidade defendida está 

relacionada à valorização de conhecimentos a respeito da 

história da comunidade e dos ecossistemas ao redor, assim 

como das práticas que são compartilhadas por grande parte das 

pessoas que ali vivem.  

Não somente ligada ao passado histórico, ou ao 

trabalho atrelado aos canaviais em um passado mais recente, a 

coletividade de Machadinha compartilha as experiências 

vivenciadas nos ambientes da restinga de Jurubatiba, os saberes 
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relacionados a essas experiências e suas práticas, envolvendo os 

mais jovens e, consequentemente, consolidando o 

conhecimento, pertencimento e cuidados com a natureza da 

região.  

Apesar do cenário de insegurança em relação aos seus 

direitos constitucionais, a resistência se expressa na fala dos 

moradores e moradoras, ao questionarem as limitações, 

sobretudo quanto aos espaços destinados à produção 

alimentícia. Hoje, a maioria das famílias de Machadinha possui 

apenas o pequeno quintal, onde cultivam em pouca quantidade 

algumas espécies frutíferas – plantadas, em parte, pela 

prefeitura quando reformou as casas há mais de 10 anos –, 

como jambo, goiaba, pitanga, bananas, limão, laranja, mamão, 

acerola e aroeira. Também há pequenas hortas com alface, 

couve, tomate, almeirão, chicória; plantas medicinais (usadas 

em práticas tradicionais relatadas pelas moradoras/es), e 

ornamentais. Nas falas de moradores e moradoras são comuns 

as narrativas saudosas do passado, assim como a revolta pela 

perda da roça de mandioca que alimentava a casa de farinha da 

comunidade, mas que foi substituída por pasto quando as terras 

ao redor foram adquiridas por novos proprietários. Não 

obstante, continuam se servindo do potencial dos fragmentos de 

restinga localizados na região, apesar da manifesta insegurança 

quanto à manutenção das atividades tradicionais realizadas 

nesses locais.  
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O trabalho etnográfico em Machadinha mostrou que os 

remanescentes de vegetação de restinga, enclaves conhecidos e 

denominados pelas comunidades como “areia” (Figura 5), 

permitem aos moradores e moradoras a continuidade de 

práticas tradicionais que envolvem principalmente a coleta de 

frutos e a atividade de pesca. No verão é época da almesca 

(Protium heptaphyllum), e as famílias se juntam para ir coletar 

a fruta, que é apreciada pela maioria dos/as quilombolas, entre 

crianças, jovens e adultos. Uma das entrevistadas relata: – 

“quando ela abre aquela frutinha branquinha pula pra fora, e é 

doce, docinha. [...] fica pegada numa espinha de nada assim 

pendura, mas é muito boa, é docinha, é a fruta que eu fui 

nascida e criada que eu catava sempre aqui na areia era isso”.  

O camboim (nome popular dado para as plantas 

Myrciaria floribunda e Neomitranthes obscura), também está 

entre as frutas apreciadas, como diz um dos entrevistados com 

um sorriso no rosto: – “A gente enche o depósito [de camboim], 

joga na boca, às vezes joga um, dois, mas o certo memo é jogar 

um monte, porque acha o que comer, agora unzinho só num 

acha nada não”. O camboim surgiu muitas vezes nas falas dos 

entrevistados, pois figura como recurso para produção de licor, 

decoração e saborização da cachaça (Figura 6), sendo muitas 

vezes coletada para a venda com a mesma finalidade. 

Quando estão na areia e esquecem de levar algum 

recipiente, eles/as produzem uma estrutura feita com folhas da 



 

 

129 

bromélia Aechmea nudicaulis, chamada de cartucheiro (Figura 

7), onde colocam as pequenas frutas que levam para casa. 

Frutas maiores, como o caju (Anacardium occidentale), por 

conta do tamanho, são armazenadas de forma distinta. Segundo 

uma das entrevistadas, quando está na época de produção de 

cajus: – “os galhos chegam a ficar arriados!” – e os 

moradores/as usam cipó para prender o caju, atravessando a 

“carne” do pseudofruto e prendendo-os dessa maneira.  

Junto com as plantas supracitadas, foram mencionadas 

cerca de 60 espécies vegetais, utilizadas de diferentes formas e 

finalidades, não só alimentícia. Entre os conhecimentos 

medicinais, por exemplo, foram citados o uso da erva baleeira 

(Varronia curassavica) como cicatrizante e anti-inflamatório, 

da folha da aroeira (Schinus terebinthifolius), e do fruto da 

embaúba prateada (Cecropia hololeuca), utilizados pelas 

moradoras junto com outras plantas, no preparo de xaropes 

para tratar coqueluche e “puxamento” (tosse).  

As fibras da taboa (Thypha domingensis) e de coco 

(Coco nucifera) são utilizadas na produção de artesanatos, 

assim como o bambu, utilizado pelos moradores na fabricação 

do samburá e do juquiá (Figura 8), instrumentos 

tradicionalmente utilizados na pesca. A maior parte das pessoas 

que conversamos pesca em grupos ou sozinhas nos corpos 

d’água localizados nas áreas próximas, no canal Campos-Macaé 

e corpos adjacentes que passam pelo Sítio Santa Luzia, 
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Machadinha e Bacurau, no Rio Macabu, Rio Novo, em uma 

região conhecida por eles como Imbaíba e na Lagoa Feia, sendo 

a última o local de maior encanto por parte dessas pessoas, que 

se referem sempre ao local com muito entusiasmo, ao contar 

sobre suas pescarias, o que denota a importância dessa 

atividade para os/as quilombolas da região. 

Os peixes mais citados são o acará (Geophagus 

brasiliensis), a traíra (Hoplias malabaricus) e o morobá 

(Hoplerythrinus unitaeniatus), que figuram uma lista de 16 

espécies pescadas majoritariamente com vara de bambu, 

chamada de pindaíba ou taquara. Os mais experientes ainda 

pescam com o juquiá (uma armadilha de pesca ativa), enquanto 

outros preferem não arriscar suas mãos com medo da mordida 

da traíra, de pegarem uma serpente, ou um muçum. Já os 

samburás são cestos utilizados por todas e todos para 

guardarem os utensílios de pesca e os peixes que, por sua vez, 

possuem técnicas tradicionais de corte e preparo, fruto de uma 

herança afroindígena que se reverberou ao longo das gerações 

de Machadinha.  

As histórias na areia, que marcaram a vida das 

moradoras e moradores de Machadinha, são banhadas de falas 

emotivas sobre os lugares, que passaram a serem lembrados 

com o saudosismo de pessoas que já se foram, com entusiasmo 

e alegria de aventuras e situações inesperadamente vividas, ou 

momentos de reflexão e contato com uma espiritualidade 
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diversa, todos guardados na memória e prontos para serem 

revividos durante uma boa conversa. As lembranças e suas 

emotividades, juntamente com os etnoconhecimentos que 

permeiam as práticas e tradições passadas e geradas na 

comunidade e seus arredores, colocam a vida dessas pessoas e 

as áreas da restinga em uma única esfera onde, por vezes, não 

há distância entre o que é social e o que é natureza.  

 
Figura 5: Restinga de Jurubatiba, conhecida pela comunidade como “areia”. Figura 6: 
Cachaças de Camboim. Figura 7: O cartucheiro, bromélia Aechmea nudicaulis.  

 7  8 

 5  6 
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Figura 8: Samburás e juquiás, respectivamente cestos e instrumentos tradicionais 
usados na pesca. Fonte: Eduarda Caillava 
 

Nesse sentido, os conhecimentos tradicionais a respeito 

do meio ambiente natural dão suporte às estratégias de 

conservação pelo uso, de relações permeadas por afetos e 

simbolismos. Uma etnoconservação que, aliada ao 

conhecimento científico pode contribuir para o fortalecendo e 

autonomia dessas comunidades sobre a gestão de suas áreas. 

Gestão essa historicamente responsável pela conservação e 

valorização do ambiente. Nessa perspectiva, as comunidades 

locais seriam as fiduciárias da área, zelando pela proteção e 

manejo da porção de mata nativa e/ou outras áreas naturais, 

com o apoio do Estado, de Instituições Governamentais, ONGs, 

assessores técnicos como ecólogos, cientistas sociais, 

advogados, entre outros que possam assessorar as 

administrações locais e tradicionais para auxiliar os processos 

de conservação dessas regiões, incluindo melhorias na 

qualidade de vida e renda da comunidade local. Destaca-se, 

nessa perspectiva, a necessidade de assegurar a continuidade 

dessas relações e do desenvolvimento desses saberes, assim 

como garantir mecanismos de proteção contra qualquer 

utilização que não tenha o devido consentimento ou que falte 

com a ética de alguma forma. 

Os resultados obtidos até o momento nos mostram 

parte da complexidade e as dimensões das relações que 
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permeiam as moradoras e os moradores dessa comunidade 

quilombola com a restinga de Jurubatiba e seus ambientes. A 

experiência individual das atividades exercidas na areia, no 

canal, na lagoa e nos rios da região, assumem significados 

sagrados e divinos, incluindo momentos de reflexão que 

transcendem o campo particular ao figurar em narrativas. Dessa 

forma, as relações são individuais ao marcar as histórias de 

vida, tendo o indivíduo como principal protagonista, mas 

também são sociais e coletivas quando nessas histórias 

relatadas estão presentes familiares, amigos e amigas que 

compartilham das experiências vividas nessa região. A esfera 

social fica ainda mais evidente quando há o registro de coleta 

dos recursos vegetais da região por interferência de forças 

econômicas, como no caso dos restaurantes da cidade que se 

interessam pela camboim (Myrciaria floribunda, 

Neomitranthes obscura) ou pela pimenta rosa, o fruto da 

aroeira (Schinus terebinthifolius), que atrai compradores para 

restaurantes de outras cidades.  

Em todas as esferas, os sistemas de valores 

apresentados pelos/as entrevistados/as se expressam por meio 

de práticas tradicionais e que dizem respeito à produção da vida 

e dos diferentes modos de se viver. Valores esses que não 

guardam relação com o lucro, mas sim com a reprodução dos 

seus costumes. As emotividades que permeiam os relatos das 

tardes em família, colhendo frutos da restinga, ou do silencio e 
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calmaria das atividades de pesca são os pontos de ligação dessa 

grande teia de significados, fazendo parte das territorialidades 

existentes em Machadinha e compondo a identidade desse 

grupo, vinculando as pessoas e o meio ambiente, o interior com 

o exterior, dando sentido às coisas e à vida, formando 

concepções e compreensões de mundo.  

As áreas de restinga também representam, em certo 

ponto, um afago para as famílias quilombolas que ainda não 

possuem a titulação do seu território, e são coibidas de 

exercerem suas práticas agrícolas e modos tradicionais de uso 

da terra. A morosidade no processo de titulação contribui para 

uma situação de vulnerabilidade dessas famílias, sobretudo em 

termos de moradia e soberania alimentar, e nesse cenário, as 

áreas da restinga de Jurubatiba se tornam ainda mais 

importantes por representarem espaços onde, ao menos, alguns 

modos tradicionais de reprodução da vida podem se 

desenvolver, assim como um modelo de exploração de recursos 

não predatório, alternativo aos modelos de exploração intensiva 

(como a cana-de-açucar e a pecuária), historicamente 

empregados na região.  

Por fim, durante as conversas e entrevistas foi possível 

identificar visões de mundo que se assemelham ao paradigma 

ecológico de cuidado e valorização da natureza, algo 

diretamente ligado aos costumes tradicionais e aos 

conhecimentos que possuem sobre o ambiente e seres vivos nos 
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quais interagem, transmitidos na oralidade ao longo das 

gerações e ressignificados no processo histórico. Tais 

cosmologias e saberes são, ao mesmo tempo, produtos e 

produtoras das moradoras e moradores da CRQ Machadinha, 

tornando-os agentes na preservação da natureza e 

demonstrando o potencial dessa comunidade em caminhar no 

processo da etnoconservação, sobre a autonomia na gestão do 

seu território e proteção do seu patrimônio cultural e ambiental, 

o que implica a urgência da titulação coletiva do território 

quilombola.  
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que você acha sobre consumir alimentos saudáveis e 

frescos cultivados sem o uso de agrotóxicos, fertili-

zantes sintéticos ou sementes transgênicas, e que pa-

ra cultivá-los não foi preciso desmatar, nem mesmo a necessi-

dade de utilizar grandes quantidades de água? Imagina a possi-

bilidade de acessar os seus alimentos por um preço justo, que 

remunere tanto o trabalho do agricultor e da agricultora, e que 

você tenha condições de pagar, pois o que mais importa é a sua 

saúde e de seus familiares? E ainda poder adquiri-los em um 

comércio ou feira perto da sua casa, ou mesmo comprá-los dire-

to no local em que foi cultivado, possibilitando que você conhe-

ça e converse com quem o cultivou? Ou ainda que o alimento 

servido na escola do seu bairro tenha vindo da agricultura dos 

arredores proporcionando a aproximação entre o rural e o ur-

bano? 

Isto só é possível por meio da priorização de apenas um 

dos dois modelos de agricultura existentes no Brasil: a agricul-

tura familiar camponesa, em vez do agronegócio.   

O que se tem percebido ao longo da história brasileira é 

o favorecimento do segundo modelo de agricultura, conhecido 

também como agricultura industrial.  Embora seja responsável 

por parcela significativa do fornecimento de alimentos, o seg-

mento da agricultura camponesa tem tido pouca atenção das 

políticas públicas e tem recebido recursos inferiores quando 

comparado aos recursos destinados ao agronegócio.  As iniciati-

O 
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vas de fortalecimento e reconhecimento da agroecologia como 

um caminho viável, em todos os sentidos, de fornecimento de 

alimentos, têm sido alvo de disputas que tem desmerecido a 

agricultura camponesa, a reforma agrária e a conservação ambi-

ental, em detrimento da agricultura exportadora, concentradora 

de terras e que causa grandes perturbações ambientais. 

É necessário proporcionar as condições necessárias pa-

ra que a agricultura camponesa cumpra o seu papel de abaste-

cedora de alimentos para a população. 

A fim de proporcionar a visibilidade das evidências dos 

impactos positivos da agroecologia, contribuindo para o estabe-

lecimento de políticas públicas de desenvolvimento rural terri-

torial, com ênfase na agroecologia, está em curso uma investi-

gação científica que tem como objetivo geral, identificar e com-

preender aspectos ecológicos, econômicos, sociais e ambientais 

das práticas agroecológicas desenvolvidas por agricultores fami-

liares das comunidades rurais do entorno do Rio Macaé que afe-

tam a conservação dos ambientes manejados e a cobertura flo-

restal natural do local, bem como proporcionam segurança ali-

mentar. 

Para evidenciar a contribuição das práticas agroecológi-

cas no entorno do rio Macaé, será utilizado o “Método Análise 

Econômico-Ecológica de Agroecossistemas” que se baseia em 

dar visibilidade às experiências agroecológicas com leitura e in-
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terpretação à luz da 

economia política, eco-

nômica ecológica e da 

economia feminista. Ao 

jogar novas luzes sobre 

as dinâmicas de desen-

volvimento rural, o mé-

todo procura dar visibi-

lidade a um conjunto 

importante de fatores e 

relações deixadas à sombra pelas teorias científicas dominantes 

e pela cultura patriarcalista que estrutura as relações de poder 

na sociedade. 

Pelo menos três agroecossistemas agroecológicos, que 

possam evidenciar os impactos positivos da agroecologia no ter-

ritório, serão selecionados conforme decisão em conjunto entre 

o investigador e os sujeitos da pesquisa, protagonistas das expe-

riências locais, considerando diretrizes que serão explicitadas 

para os grupos. 

UMA FOME E DUAS FORMAS ANTAGÔNICAS 
DE ALIMENTAR 

A agricultura no Brasil é marcada tipicamente por dois 

modelos distintos de gestão: a chamada agricultura camponesa 

e o agronegócio. A gestão da agricultura camponesa guarda re-
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lações diretas com a economia das famílias envolvidas e a eco-

nomia do território onde é praticada, sendo caracterizada pela 

ocorrência de interações diretas entre camponês e ambiente, ge-

rando alimentos que são vendidos principalmente em mercados 

locais, na maioria das vezes com práticas agroecológicas. As 

propriedades camponesas não têm trabalhadores prestando 

serviços remunerados como as grandes empresas rurais que 

querem acumular mais capital explorando esse trabalho 1.  Por 

outro lado, o modelo de gestão do agronegócio, que pode inserir 

também a agricultura familiar, consiste num empreendimento 

financeirizado, cujo objetivo final é o aumento dos lucros, não 

necessariamente buscando o desenvolvimento econômico do 

território e a sustentação das famílias no campo. Os estilos em-

presariais, cuja reprodução do agroecossistema é dependente 

dos mercados, moldam trajetórias de intensificação baseadas no 

emprego sistemático (e crescente) de capital financeiro. 

Os termos agricultura familiares e agricultura campone-

sa mantém certa relação. Contudo, seguem trajetórias distintas 

e não necessariamente têm as mesmas características.  O fato é 

que o adjetivo “familiar” visa somente reforçar as particularida-

des do funcionamento e da reprodução dessa forma social de 

produção, que decorrem da centralidade da família e da cons-

 

1 PLOEG, J. D. Camponeses e a arte da agricultura: um manifesto Chayanoviano. Claudia Freire 
[tradução] – 1 ed. – São Paulo; Porto Alegre: Editora Unesp; Editora UFRGS, 2016. 



 

142 

trução do seu patrimônio2.  Conforme a composição do núcleo 

doméstico, a agricultura camponesa pode ser familiar. No en-

tanto, quando a agricultura familiar atinge graus de especializa-

ção, reduzindo a diversificação, voltada exclusivamente para o 

mercado, baseado em capital financeiro e industrial (sob a for-

ma de crédito, insumos industriais e tecnologias) ela tende a 

agricultura empresarial 3 e se distancia do modo camponês de 

produção.     

Contudo, a agricultura familiar de base camponesa se 

fortalece com as práticas agroecológicas, referindo-se a diversos 

tipos de agriculturas ou de agricultores (ribeirinhos, assentados 

rurais, quilombolas, caiçaras, vazanteiros, fundo de pasto, etc.) 

que guardam características semelhantes e, que são a base soci-

al de uma agricultura que guarda relações com o território onde 

vivem, reproduzem suas práticas agrícolas, mantêm sua cultura 

e garantem sua sustentação econômica. São aqueles que fazem 

do meio rural seu lugar de vida: famílias que tiram o sustento de 

distintas atividades, autônomas ou combinadas entre si, assen-

tados dos projetos de reforma agrária e trabalhadores assalaria-

dos que permanecem residindo no campo, os povos das flores-

tas e comunidades tradicionais. Veja as dez qualidades da agri-

cultura camponesa na Figura 1. 
 

2 WANDERLEY, M. N. B. O agricultor familiar no Brasil: um ator social da construção do futuro. 
In: PETERSEN, P. (Orgs.) Agricultura familiar camponesa na construção do futuro. Rio de 
Janeiro, AS-PTA, 2009. 168 p. p. 33-45 

3 PLOEG, J. D. Camponeses e impérios alimentares, lutas por autonomia e sustentabilidade na 
era da globalização. Editora da UFRGS, Porto Alegre/RS, 372 p., 2008. 
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Figura 1: Dez qualidades da Agricultura Familiar Camponesa. Fonte: AS-PTA / Adap-

tado pelos Autores. 

 

Em resumo, a agricultura com alto grau de campesini-

dade, se caracteriza por: (a) a unidade agrícola familiar que cor-

responde a um sistema econômico de produção de bens e servi-

ços para o mercado e para o consumo da família; (b) sustentabi-

lidade econômica da agricultura tradicional familiar se funda-

menta na renda total gerada na propriedade e não nas ativida-

des particulares e ou financeiras e depende tanto de suas carac-

terísticas internas como de seus vínculos com o exterior; (c) di-

versificação das atividades que é vital na economia agrícola fa-

miliar, garantindo maior flexibilidade para reagir a conjunturas 

adversas e para potencializar condições favoráveis.  
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Por um lado, se a agricultura camponesa vincula os su-

jeitos ao território, o agronegócio não exige a permanência dos 

investidores no campo. Pode-se ser um investidor no agronegó-

cio à distância, aplicando-se recursos financeiros que gerem 

mercadorias agrícolas para exportação, com alto valor comercial 

e estratégico nas bolsas de valores. 

Nelson Delgado4 no livro "Análise comparada de políti-

cas agrícolas" afirma que o agronegócio no Brasil é um bloco 

econômico e de poder bastante amplo e internacionalizado, re-

lacionado a diversas atividades agrícolas, agrárias e agroindus-

triais, e que inclui produtores e empresários capitalistas, lati-

fundiários, e setores industriais e financeiros nacionais e es-

trangeiros.  

Segundo Eli Lino de Jesus em 2005 5, o agronegócio es-

tá intimamente ligado à agricultura convencional, preconizada 

pela Revolução Verde 6, que levou à modernização agrícola que 

 

4 DELGADO, N. G. Política econômica, liberalização comercial e agricultura familiar: a experi-
ência brasileira das décadas de 1980 e 1990. In: Análise comparada de políticas agrícolas: 
uma agenda em transformação / Philippe Bonnal, Sergio Pereira Leite (organizadores). – Rio 
de Janeiro : Mauad X, 2011. 

5 JESUS, E. L. Diferentes Abordagens de Agricultura Não-Convencional: História e Filosofia. In 
Agroecologia: Princípios e Técnica para uma agricultura orgânica sustentável. AQUINO, A. M e 
ASSIS, R. L. (editores técnicos). Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. p. 23-48. 

6 As inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior produtividade através do 
desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e 
mecanização no campo que aumentassem a produtividade, ficou denominada de Revolução 
Verde.  No entanto, a adoção da Revolução Verde em diversos países, inclusive no Brasil, que 
iniciou a partir da década de 60, acarretou significativos problemas socioambientais, tais co-
mo o esgotamento do solo e da água, erosão, alterações significativas dos ecossistemas para 
implantação de monoculturas, dependência das grandes indústrias que produzem sementes 
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caracteriza os sistemas agrícolas dependentes de tecnologias de 

capital intensivo como os agrotóxicos, os fertilizantes sintéticos, 

a mecanização agrícola; da manipulação genética (sementes me-

lhoradas artificialmente) e a irrigação de alto custo. O acesso 

aos pacotes tecnológicos da revolução verde requer recursos fi-

nanceiros muitas vezes somente alcançados através de políticas 

públicas pouco acessíveis à maioria dos agricultores, em especi-

al os camponeses. O agronegócio é caracterizado pelo uso inten-

sivo de insumos externos, pelos objetivos de exportação agríco-

la, pela presença de grandes propriedades em estreita relação 

com corporações transnacionais. 

A agricultura convencional é considerada como uma das 

grandes causadoras dos problemas ambientais, devido, entre 

outros, ao uso de agroquímicos, ao uso inadequado dos corpos 

hídricos, e ao desmatamento, principalmente, para abertura de 

novas fronteiras agrícolas, o que possivelmente vem afetando a 

produtividade ecológica atual e futura.  Os recursos agrícolas e 

os processos ecológicos globais, dos quais a agricultura essenci-

almente depende, como solo, água e diversidade genética, são 

explorados e degradados, assim como as condições sociais que 

conduzem à conservação de recursos são enfraquecidas e des-

manteladas, nos alerta Gliessman, no livro Agroecologia: pro-

 

transgênicas, fertilizantes e agrotóxicos, priorizou a concentração de terras em detrimento da 
agricultura familiar camponesa, aumentando o êxodo rural e o aumento dos conflitos no 
campo.  Além disto, a Revolução Verde, embora tenha viabilizado aumentos de produtividade 
agropecuária, não resolveu o problema da fome e da miséria. 
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cessos ecológicos em agricultura sustentável, publicado em 

2005 7.   

A sua escolha faz a diferença! Compreenda um pouco as 

principais características destes dois modelos ilustrados na Fi-

gura 2. 

 
Figura 2: Características da Agricultura Camponesa e do Agronegócio. Fonte: AS-PTA / 

Adaptado pelos Autores. 

AFINAL O QUE É AGROECOLOGIA? 

Embora, possa parecer num primeiro momento para a 

sociedade em geral, como sendo “outro jeito de fazer agricultu-

 

7 GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 3 ed. Porto 
Alegre: Editora UFRGS, 2005. 653 p. 
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ra”; “uma nova tecnologia agrícola”, “produzir alimentos sem 

veneno”, "produto orgânico", entre outras noções, a Agroecolo-

gia embute um conjunto de disciplinas científicas e práticas sob 

diversos princípios ecológicos, culturais e sociais, fundamenta-

dores da transição do paradigma tecnológico da agricultura 

moderna para agroecossistemas sustentáveis. 

Com isto, reforça-se que questionar e mudar o jeito de 

cultivar alimentos, não é somente uma questão de trocar os in-

sumos industriais (principalmente agrotóxicos, fertilizantes sin-

téticos e sementes transgênicas) que degradam o ambiente.  

Mas, há que questionar toda uma forma de desenvolvimento 

que degrada também as relações humanas, aumentando a 

opressão de uma maioria marginalizada pelo poder do grande 

capital. 

A agroecologia, como elemento central de suas ações, é 

uma prática antagônica à agricultura convencional, que enfren-

ta o falso discurso científico que legitima o agronegócio, impon-

do ao cultivo de alimentos, características de uma indústria, que 

difunde a biotecnologia como paradigma hegemônico, procla-

mando a prioridade necessária das culturas transgênicas e pro-

dução em alta escala e associada ao mercado de investimentos, 

não para alimentar a população, mas para obter lucro indepen-

dente e sem se importar com a degradação ambiental e a fome 

no mundo.  
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Para João Carlos Gomes (2005)8, agroecologia é o mo-

vimento político social que avança em questionar a modernida-

de conservadora do capitalismo e enfatizar a sua importância e 

da agricultura camponesa, pois possuem outras lógicas de pro-

dução de alimentos.  

Sevilla Guzmán e Ottmann estabeleceram, em 2004 no 

texto "Las dimensiones de La agroecologia"9,os elementos cen-

trais da Agroecologia agrupando-os em três dimensões: a) eco-

lógica e técnico agronômica; b) socioeconômica e cultural; e c) 

sócio-política. Estas dimensões não são isoladas. Para Francisco 

Caporal 10 estas dimensões estão relacionadas, uma influenci-

ando a outra, e para entendê-las e propor alternativas, são ne-

cessários conhecimentos e ensinamentos da Física, da Econo-

mia Ecológica e Ecologia Política, da Agronomia, da Ecologia, 

da Educação e Comunicação, da História, da Antropologia e da 

Sociologia, para ficarmos em alguns dos aportes dos diferentes 

campos de conhecimento. A Figura 3 procura ilustrar esta diversi-

dade de dimensões ligadas à agroecologia. 

 

8 GOMES, J. C. C. Bases Epistemológicas da Agroecologia. In: Agroecologia: Princípios e Técni-
cas para uma agricultura orgânica sustentável. AQUINO, Adriana Maria de; ASSIS, Renato Li-
nhares de. (ed. téc.) 1ª Ed. Brasília, DF. Embrapa Informação Tecnológica, 2005.p. 70-99. 

9 SEVILLA GUZMÁN, E.; OTTMANN, G. Las dimensiones de La Agroecología. In: INSTITUTO DE 
SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS. Manual de olivicultura ecológica. Córdoba: Universi-
dad de Córdoba, 2004. p. 11-26. (ProyectoEqual-Adaptagro). 

10 CAPORAL, F. R. Agroecologia: uma nova ciência para apoiar a transição a agriculturas mais 
sustentáveis. Brasília: 2009. 30 p. 
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Figura 3: Diálogos e convergências – dimensões que interagem com a agroecologia.  

Fonte: Atlas do Agronegócio / Fundação Heinrich Böll, 2018. 

 

Como exemplo de outros princípios da agroecologia, 

tem-se: valorização do conhecimento popular; rural como modo 

de vida; preservação da cultura e da biodiversidade; protago-

nismos das mulheres e da juventude; educação rural; constru-

ção de novas relações com o mercado com bases éticas e solidá-

rias e a soberania e segurança alimentar, com resgate de semen-

tes crioulas, contra os transgênicos, pela democratização dos re-
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cursos naturais, pela valorização da qualidade do alimento e pe-

lo incentivo ao cultivo para o autoconsumo. 

Uma abordagem conceitual da Agroecologia envolve 

amplos aspectos, sendo passível de uma multiplicidade de defi-

nições conforme as suas relações com outras áreas do conheci-

mento, e que são importantes para explicitar elementos e fato-

res que condicionam o uso ou adoção da agroecologia na pro-

moção do desenvolvimento da agricultura familiar.   

Com base na riqueza e na diversidade de definições, a 

Agroecologia passou a ser compreendida por uma tripla acep-

ção: como ciência, como prática e como movimento social, ne-

cessitando ter seu sentido bem definido em qualquer argumen-

tação, nos alerta Wezel 11. Paulo Petersen ressalta em seu artigo 

de 2013 12, "Agroecologia e a superação do paradigma da mo-

dernização", que em sua essência, o desenvolvimento da Agroe-

cologia se processou ao combinar sinergicamente essas três 

formas de compreensão, condensando em um todo indivisível o 

seu enfoque analítico, a sua capacidade operativa e a sua inci-

dência política. 

Para efetivar sua ação estratégica, a dimensão tecnoló-

gica da Agroecologia proporciona que os sistemas agroecológi-
 

11 WEZEL, A. et al. Agroecology as a science, a movementand a practice. A review. Agronomy 
for SustainableDevelopment, vol. 29, p. 503–515, 2009. 

12 PETERSEN, P. Agroecologia e a superação do paradigma da modernização. In: Agroecologia: 
práticas, mercados e políticas para uma nova agricultura, organizado por P.A. Niederle, L. Al-
meida, e F.M. Vezzani, 69–103. Curitiba: Kairós. 2013. 
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cos de produção mantenham os agroecossistemas mais equili-

brados, pois dinamizam os processos naturais para aumentar a 

fertilidade dos solos; são biodiversos, com isso a ocorrência de 

insetos, fungos, bactérias e vírus é menos danosa aos cultivos; e, 

adotam práticas conservacionistas dos solos e dos recursos hí-

dricos.   

Nesta perspectiva, a busca da sustentabilidade na agri-

cultura e no desenvolvimento rural implica em reconhecer a 

existência e a importância dos agricultores camponeses, e dos 

diferentes sujeitos: mulheres, jovens, populações tradicionais, 

pois a história destes grupos sociais e sujeitos, na medida em 

que se vê fazer, se escuta para poder dizer, permite explicar e 

devolver os seus conhecimentos usados para a sua sustentabili-

dade. 

No âmbito da ciência, a pesquisa de fenômenos sociais, 

ambientais, econômicos com perspectiva agroecológica, não é 

uma ciência "convencional", mas está dialogando entre o conhe-

cimento produzido pelos agricultores e o conhecimento produ-

zido pela ciência, cuidando para não se distanciar do processo 

de observação e constatação das práticas agrícolas tradicionais e 

da agricultura praticada antes da Revolução Verde, com o obje-

tivo de readaptar estas práticas ao contexto atual. 

O saber agroecológico se inscreve, assim, nas estratégias 

de poder, no saber pela sustentabilidade, que implicam a neces-
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sidade de uma política científico-tecnológica que favoreça seus 

processos de inovação e consolide suas práticas produtivas, 

pondo em jogo um complexo processo de recuperação, hibrida-

ção e inovação de saberes, em uma política de reapropriação 

cultural da natureza. 

Suzana Hecht 13 ressalta que é cada vez mais amplo o 

estudo da agricultura nativa (modo camponês) realizado por 

equipes multidisciplinares para documentar práticas, desenvol-

ver categorias de classifi-

cação para analisar pro-

cessos biológicos dentro 

dos sistemas agrícolas, e 

avaliar aspectos das for-

ças sociais que influem na 

agricultura.  Nestas forças 

sociais, é importante des-

tacar o protagonismo  

e a resistência feminista, 

“enquanto agricultoras e 

militantes dos movimentos de mulheres, que têm como base o 

seu engajamento em ações questionadoras das desigualdades de 

 

13 HECHT, S. B. A evolução do pensamento agroecológico. Revista Agroecologia e Desenvolvi-
mento. CLADES, AS-PTA, Rio de Janeiro, ano 1, n.1, 1993. 



 

153 

gênero no meio rural e do modelo produtivo destruidor do am-

biente”, como afirma Emma Siliprandi 14. 

É relevante ressaltar o caráter atribuído aos agroecos-

sistemas como unidade de estudo e avaliação adotada na Agroe-

cologia como destacado por Alberto Feiden em 2005 15, agroe-

cossistemas são modificações de um ecossistema natural pelos 

seres humanos para a produção de alimentos e de bens necessá-

rios à sua sobrevivência. Os mecanismos e controles naturais 

são substituídos por controles artificiais, cuja lógica é condicio-

nada pelo tipo de sociedade na qual se insere o agricultor.  

Os agroecossistemas camponeses contêm os saberes das 

agricultoras e dos agricultores locais, nos quais as tecnologias 

desenvolvidas e adaptadas são o resultado da herança de conhe-

cimentos ancestrais, da interação entre esses conhecimentos e 

da capacidade de observação da natureza que detém o agricul-

tor.  É no agroecossistema camponês onde se descortinam o 

protagonismo e relevância do trabalho das mulheres, seja nas 

atividades de cultivo, incluindo o “ao redor da casa – os quintais 

-, seja nas atividades de cuidado com todo o grupo doméstico, 

“no interior da casa”. Emma Siliprandi e Maria Emília Pacheco 

 

14 SILIPRANDI, E. C. Mulheres e agroecologia: a construção de novos sujeitos políticos na agri-
cultura familiar. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) Centro de Desenvolvi-
mento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília-DF, 2009. 291 f. : il. 

15 FEIDEN, A. Agroecologia: Introdução e Conceitos. In: Agroecologia: Princípios e Técnica para 
uma agricultura orgânica sustentável. AQUINO, A. M e ASSIS, R. L. (editores técnicos). Brasília, 
DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. p. 49-70. 
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16, entre outras feministas do movimento agroecológico, alertam 

que este trabalho feminino no agroecossistema, na maioria das 

vezes são invisibilizados e desprestigiados pelos esposos e filhos 

homens, e de maneira geral pela sociedade patriarcal. 

Um agroecossistema, e sua respectiva composição fami-

liar, mantêm relações estratégicas com a comunidade, com o es-

tado por meio das políticas públicas e com os mercados.  Além 

disto, um agroecossistema camponês contribui significativa-

mente para os bens e serviços ecossistêmicos 17. 

Veja na Figura 4 alguns aspectos ambientais que um 

agroecossistema ideal deve possuir. 

 

16 PACHECO, M. E. L. Sistemas de produção: uma perspectiva de gênero. Proposta. Rio de Ja-
neiro, v.25, n.71, p.30-38, dez./fev. 1997. 

17 Os bens ecossistêmicos incluem alimentos, materiais de construção, medicamentos, tipos 
selvagens para reprodução de plantas e animais domésticos, genes para produtos genéticos 
em biotecnologia, turismo e recreação. Os serviços ecossistêmicos são aquelas propriedades 
dos ecossistemas que beneficiam direta ou indiretamente os esforços humanos, como prover 
lazer, estética e oportunidades educacionais; manter ciclos hidrológicos, regular o clima, lim-
par o ar e a água; manter a composição atmosférica, polinização, gênese do solo, armazena-
mento e ciclagem de nutrientes. (Christensen, N. L., et al. 1996. The report of the Ecological 
Society of America Committee on the Scientific Basis for Ecosystem Management. Ecological 
Applications 6:665–691). 
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Figura 4: Representação de um agroecossistema ideal. Fonte: Semeando Agroecologia: 

árvores na agricultura familiar / AS-PTA. 

 

Neste sentido, os aspectos políticos e sociais da Agroe-

cologia têm se manifestado no diálogo com a sociedade, por 

meio do debate sobre o uso dos agrotóxicos e de organismos 

transgênicos e sobre o abastecimento, na perspectiva da cons-

trução social de mercados, aproveitando a oportunidade dos 

mercados locais como estratégia de interação, que além de pro-

porcionar renda agrícola, também promovem a saúde, o con-

sumo consciente, a segurança e soberania alimentar e nutricio-

nal, e a aproximação entre o rural e o urbano. 

A agroecologia é uma diretriz oficial recomendada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para garantir o direito 

humano à alimentação, a preservação ambiental e o desenvol-
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vimento econômico previstos em diversos tratados internacio-

nais. 

No ano de 2015, a ONU oficializou a Agenda 2030 – 

Transformando Nosso Mundo, colocando na ordem do dia da 

comunidade internacional um conjunto de Objetivos do Desen-

volvimento Sustentável18 (ODS), lançando luzes sobre uma di-

versidade de desafios a serem equacionados de forma combina-

da nos próximos 15 anos.  

Entre os aportes do debate internacional, os ODS apon-

tam para a urgente necessidade de superação do reducionismo 

das contabilidades produtivistas restritas à esfera da circulação 

mercantil utilizadas pelos países na aferição de seus processos 

de desenvolvimento ressalta Paulo Petersen no editorial da Re-

vista Agriculturas19 sobre os objetivos do desenvolvimento sus-

tentável.  

Diversos estudos das universidades, centros de pesquisa 

e a atuação de organizações não governamentais têm compro-

vado as vantagens da Agroecologia. Para exemplificar a "Revista 

Agriculturas: experiências em agroecologia" traz uma série de 

contribuições das práticas agroecológicas protagonizadas por 
 

18 Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se constroem sobre o legado dos Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio e buscam concretizar os direitos humanos de todos e 
alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são inte-
grados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a eco-
nômica, a social e a ambiental. Veja mais em https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

19 PETERSEN, P. Editorial. Revista Agriculturas: Experiências em Agroecologia, v. 13, n. 3, 
setembro de 2016. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2016. 
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agricultoras e agricultores familiares camponeses, que são evi-

dências concretas para o alcance de pelo menos 10 dos 17 obje-

tivos de desenvolvimento sustentável.   

Os editores da edição de setembro de 2016 20, Gabriel 

Fernandes e Jorge Romano afirmam que a Agroecologia, devido 

as suas várias vantagens e benefícios, mesmo com desafios e 

ameaças, vem se firmando com um enfoque estratégico, não só 

para os agricultores camponeses, assentados da reforma agrária 

e comunidades tradicionais, mas para a sociedade de forma 

mais ampla, ao exercer forte influência em esferas como alimen-

tação, saúde, economia, meio ambiente, cultura, relações sociais 

e participação política. 

Veja algumas razões para preferir alimentos agroecoló-

gicos na Figura 5. 

 

20 FERNANDES, G. B; ROMANO, J. O. (editores convidados). Aliança pela agroecologia na 
América Latina: potencialidades e desafios.In: Revista Agriculturas: Experiências em 
Agroecologia, v. 13, n. 3, setembro de 2016. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2016. p. 4-9. 
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Figura 5: Algumas razões para escolher um alimento agroecológico. Fonte: AS-PTA / 

Adaptado pelos Autores. 

A AGRICULTURA NO RIO DE JANEIRO 

No estado do Rio de Janeiro, além da produção de ali-

mentos convencionais, as concepções agroecológicas estão pre-

sentes em algumas regiões e comunidades rurais, concretizan-

do-se como uma forma de produção de alimentos mais alinhada 

com a resolução dos problemas socioambientais atuais. Há uma 

diversidade de experiências produtivas e de novas relações para 

enfrentar as adversidades existentes, devido ao modelo hege-

mônico de desenvolvimento.   

Estas experiências têm obtidos ganhos econômicos, cul-

turais, sociais e ambientais para a ação de políticas públicas e de 
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governo que privilegiem a agricultura familiar e camponesa 

fluminense, e nacional como um todo, a fim de ampliar seus 

efeitos benéficos sobre a conservação dos fragmentos florestais 

da Mata Atlântica, nos afirma o artigo Desenvolvimento partici-

pativo de metodologias e processos de construção do conheci-

mento agroecológico no estado do Rio de Janeiro de Monica 

Cox e Flaviane Canavesi 21, entre outros, que mostra que o culti-

vo de alimentos, no território fluminense, mantém produções 

agrícolas com base na campesinidade, com ênfase na agroecolo-

gia, que acessam mercados de proximidades e que mantém re-

lações ecológicas positivas com fragmentos florestais da Mata 

Atlântica como afirmado por Mattos em 2017 22. 

Entretanto, este tipo de agricultura é invisibilizada em 

detrimento de outras perspectivas de desenvolvimento, que pri-

orizam apenas o crescimento econômico, cujos meios e recursos 

são limitados. Neste cenário, a agricultura familiar camponesa 

tem dado lugar, muitas vezes, a grandes empreendimentos em-

presariais e imobiliários, projetos comerciais que, além de au-

mentar o impacto ambiental na região, fazem com que os agri-

cultores sejam deslocados para áreas periféricas que dificultam 

 

21  COX, M.; CANAVESI, F; MONTEIRO, D.; BARBOSA M.; MATTOS, C. Desenvolvimento 
participativo de metodologias e processos de construção do conhecimento agroecológico no 
estado do Rio de Janeiro. Resumos do VI CBA e II CLAA, Rev. Bras. de Agroecologia/nov. 2009 
Vol. 4 No. 2. pp. 3562-3565. 

22 MATTOS, C.; DEPRA, R. L. S.; OMELCZUK, F. H.; MARTINS, G.Território da Região 
Metropolitana. In Olhares Agroecológicos: Análise econômico-ecológica de agroecossistemas 
em sete territórios brasileiros.1. Ed., 2017, v.1, p. 40-59. 
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a permanência na prática agrícola, caracterizando um processo 

de desagriculturalização23. 

O QUE ESTA PESQUISA PRETENDE? 

O estudo será feito na Região Hidrográfica do Rio Ma-

caé e seu entorno imediato, mais especificamente em comuni-

dades rurais do município de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro 

de Abreu, cujos protagonistas de experiências agroecológicas 

possuem vínculos identitários com os sistemas de valores, as 

representações sociais, as atitudes e as ideologias da Articulação 

de Agroecologia Serramar (AASM). 

Há cerca de 10 anos a Articulação de Agroecologia Ser-

ramar (AASM) verificou junto aos agricultores familiares da re-

gião serrana, uma forte demanda por alternativas de produção 

agrícola, mais viável e adequada às condições sociais e ambien-

tais da região, dinamizando e sensibilizando práticas agroecoló-

gicas. Parte das expressões e protagonistas da agricultura cam-

ponesa da região é dinamizada e se tem identidade com a Arti-

culação de Agroecologia Serramar (AASM). 

 

23 Processo de esvaziamento do meio rural, ampliação da concentração fundiária e a redução 
da importância da agricultura, seja em relação à produção, àárea e, principalmente ao 
emprego, conforme destacado em RIBEIRO, et al. Laudo multidisciplinar e termo de 
cooperaçãotécnica para convivência harmoniosa de assentamentos rurais no entorno da Re-
serva Biológica de Poço das Antas. Niterói, Silva Jardim e Casemiro de Abreu: 
UFF/MMA/MDA, 2002 e por ALENTEJANO, P. Um breve balanço da agricultura e da política 
agrária no estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas. Disponível em 
www.contraagrotoxicos.org. Acesso em 18/03/19. 
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Os agricultores praticantes dos princípios agroecológi-

cos têm experimentado novas formas de se organizar para me-

lhor comercializar os produtos advindos destas lavouras.  Os 

principais meios de comercialização dos produtos agroecológi-

cos, identificados por Mattos no texto publicado em 2014 24 no 

livro "Caminhos Agroecológicos do Rio de Janeiro", são as feiras 

locais em Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e em Silva 

Jardim, além das vendas no sistema de porta em porta. 

A AASM se organiza em torno de experiências agroeco-

lógicas nos municípios de Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de 

Abreu, Silva Jardim e Araruama e compõe junto com mais seis 

outras articulações de agroecologia regional, a Articulação de 

Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ) que é um movimento 

social que reúne protagonistas de experiências agroecológicas 

fluminense por meio da promoção e integração dos movimen-

tos, redes e organizações engajadas em diferentes ações de 

promoção da Agroecologia e de fortalecimento das comunida-

des tradicionais, da produção familiar e camponesa no estado 

do Rio de Janeiro. Sua atuação constante se materializa por 

meio da promoção de debates sistemáticos sobre questões rela-

cionadas ao desenvolvimento da agricultura familiar e campo-

nesa e por meio da construção de alternativas sustentáveis de 

manejo dos recursos naturais, articulando iniciativas inovado-

 

24 MATTOS, C.; FRANCH, J. L.; MICHELINI, T. B.; BENTO, M. I. Experiência Agroecológica da 
Articulação de Agroecologia Serramar. In Caminhos Agroecológicos do Rio de Janeiro: experi-
ências agroecológicas / 1. Ed. AS-PTA, PACS, 2014. p. 165-171. 
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ras da sociedade civil à construção de propostas de políticas pú-

blicas adaptadas às características ecológicas, econômicas e so-

ciais da produção familiar nas diferentes regiões do estado flu-

minense. (Figura 6) 

 
Figura 6: Estratégia de atuação em rede. Fonte: AS-PTA / Adaptado pelos Autores. 

 

A AASM vem atuando na orientação de técnicas e prin-

cípios agroecológicos/agroflorestais junto a alguns agricultores 

familiares, realizando atividades que estimulam a capacitação e 

a troca de experiências entre os mesmos, assim como o incre-

mento de renda e da qualidade de vida destes agricultores e 

agricultoras. 
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Atualmente, a AASM se reúne em torno de dez experi-

ências agroecológicas coletivas, identificadas por feiras da agri-

cultura familiar, sistema participativo de garantia da conformi-

dade de produtos orgânicos (SPG), grupo de mulheres, almoço 

agroecológico, experiências e mutirões agroflorestais, produto-

res de mudas florestais, entre outros (Figura 7). 

Para evidenciar, identificar e compreender aspectos 

ecológicos, econômicos, sociais e ambientais das práticas agroe-

cológicas desenvolvidas por agricultores familiares envolvidos 

na pesquisa, será usado o “Método Análise Econômico-

Ecológica de Agroecossistemas - LUME” de acordo com as pro-

posições do livro publicado por Paulo Petersen e Luciano da Sil-

veira em 2017. 25 

O LUME se baseia em dar visibilidade às experiências 

agroecológicas com leitura e interpretação à luz de outras for-

mas de analisar a economia, sob o viés político, ecológico e so-

bre o viés do protagonismo feminino. O ponto de partida para a 

elaboração desse referencial de análise econômica é o reconhe-

cimento da existência da singularidade das estratégias de gestão 

da agricultura familiar quando comparadas com lógica do agro-

negócio. Um aspecto central nessa singularidade está relaciona-

do à estreita relação que a agricultura familiar mantém com as 

dinâmicas sociais e ecológicas locais, revelando a crescente con-

 

25 PETERSEN, P.; et al. Método de Análise econômico-ecológica de Agroecossistemas.1. Ed. – 
Rio de Janeiro: ASPTA, 2017, 246 p. 
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tradição entre a teoria da ação e os resultados práticos da ação 

de políticas públicas desenhadas segundo o paradigma da mo-

dernização. Ao jogar novas luzes sobre as dinâmicas de desen-

volvimento rural, o método procura dar visibilidade a um con-

junto importante de fatores e relações deixadas à sombra pelas 

teorias científicas dominantes e pela cultura patriarcal que es-

trutura as relações de poder na sociedade. 

O uso do LUME permite estabelecer conexões, por meio 

do registro de entradas e saídas (fluxos de energia e materiais) 

entre os agroecossistemas analisados e os elementos do contex-

to territorial (políticas públicas, conflitos/ameaças, presença de 

organizações sociais etc.) e apresenta questões e desafios que se 

delineiam para o futuro da agricultura familiar e a agroecologia 

na região. 

 
Figura 7: Reunião de Planejamento e Debates da Articulação de Agroecologia Serramar 

(AASM). Fonte: Suenya Cruz. 
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O QUE ESPERAR DESTA PESQUISA? 

Pretende-se com o registro e a divulgação das evidên-

cias dos impactos positivos da agroecologia, proporcionado pe-

las atividades deste projeto, em parceria com os protagonistas 

das expressões agroecológicas, que o uso sustentável dos recur-

sos alcance outros agricultores e agricultoras, gestores públicos, 

assessores técnicos, pesquisadores, entre outros, ampliando as 

possibilidades de conservação ambiental e uso sustentável da 

biodiversidade na região hidrográfica do Rio Macaé.  

Espera-se que esta pesquisa seja também um motivador 

de outras pesquisas, em especial que investiguem outros pro-

cessos ecológicos que condicionam o funcionamento dos ecos-

sistemas em casos de práticas agroecológicas e também de in-

tensificação do uso da terra por sistemas de produção não con-

vencional. 

Com a realização e efetivação desta investigação acadê-

mica, além dos objetivos delimitados, espera-se a divulgação e a 

apropriação dos princípios do método de análise econômica 

ecológica entre os participantes da pesquisa, principalmente pe-

los agricultores, incluindo a interação conhecimento científico e 

saber popular; a visibilização e valorização do trabalho campo-

nês, em especial o protagonismo das mulheres e da juventude 

rural, contribuindo para o estabelecimento políticas públicas de 

desenvolvimento territorial rural, com ênfase na agroecologia. 
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 que as pessoas procuram em feiras urbanas que 

comercializam alimentos? Em pesquisa feita entre 

julho de 2016 e fevereiro de 2017 com 119 consu-

midores presentes na “feirinha da roça” de Macaé – feira lo-

cal que acontece aos sábados no centro da cidade, formada 

em regra por agricultores do 

município – a resposta mais 

encontrada, em 68% das en-

trevistas, foi a qualidade dos 

alimentos. Atributos como 

serem “frescos”, “naturais”, 

“saudáveis”, “mais seleciona-

dos”, “com gostinho de roça” 

e “sem veneno”, são vantagens que os fregueses frequente-

mente mencionam sobre as mercadorias que buscam na 

feira. Os preços baixos também são importantes para 37% 

dos entrevistados. 23% deles mencionam que buscam na 

feira oportunidades de encontrar pessoas para conversar e 

um ambiente agradável para estar. A feira apresenta-se, as-

sim, como uma oportunidade vantajosa para comprar ali-

mentos e também como um espaço de sociabilidade, onde se 

cruza com conhecidos e se trocam ideias com desconhecidos.  

O 
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Trata-se de um dos poucos lugares onde a população 

urbana pode encontrar diretamente aqueles que cultivam os 

alimentos que ela consome. Em comércios como os super-

mercados, o trabalho que produziu a mercadoria está com-

pletamente esquecido, tornou-se invisível. As mercadorias 

aparecem ali como independentes de terem sido feitas por 

alguém, como se tivessem 

um valor próprio, por si mes-

mas – quando, na verdade, o 

que dá valor a uma mercado-

ria é o trabalho investido 

nela. É o que o economista 

Karl Marx, no livro clássico 

O capital, chama de fetiche 

da mercadoria1. Os trabalhos privados de quem produziu de 

fato as mercadorias aparecem somente por meio da troca de 

produtos, enquanto as características socialmente construí-

das, intrínsecas a essas mercadorias, aparecem como se fos-

sem naturais.  

Distintamente, quando o produtor vende direta-

mente a mercadoria que cultivou, ele e seu trabalho estão 

mais visíveis para quem vai consumir. O agricultor e a agri-

cultora têm rosto, tem voz, o produto tem história. Na feira, 

 
1 1MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Ática, 1987. 
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vemos muitas informações sendo trocadas sobre os proces-

sos de produção e de trabalho. O freguês sabe que aquele fei-

rante não tem alface hoje porque a chuva estragou a planta-

ção, por exemplo. Pode ouvir os motivos pelos quais os pre-

ços variam. Tem a possibilidade de falar de suas demandas e 

chegar a um acordo na forma da venda. Sabe de onde veio 

aquele alimento, pode perguntar como ele foi plantado, ouvir 

dicas de como preparar. E tudo isso foi observado com fre-

quência durante a pesquisa que fizemos. 

Para os feirantes-agricultores2, além disso, a oportu-

nidade de venda direta é muito relevante. Os feirantes admi-

tem que o escoamento da produção é uma das grandes difi-

culdades para permanecerem como agricultores, e a feira é a 

única maneira de vender os produtos para metade dos 50 

agricultores-feirantes entrevistados em quatro feiras exis-

tentes na cidade de Macaé, e a principal forma de obtenção 

de renda para cerca de dois terços deles. 

A feira representa, assim, uma oportunidade que os 

agricultores têm de continuar se dedicando à agricultura, 

mantendo algum controle sobre o seu próprio trabalho e pro-

dução. A criação de oportunidades de permanência no 

 
2 Pelo regulamento, os feirantes (com exceção dos que vendem produtos alimentícios 
feitos na hora, como tapiocas ou pastéis) são agricultores. Todos os entrevistados na 
pesquisa são agricultores e feirantes. 
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campo para agricultores familiares é importante em termos 

locais e globais, no contexto atual. 

Estudos mostram que o mercado de alimentos está 

mundialmente dominado por grandes grupos capitalistas, 

mas que isso pode trazer grandes problemas para o futuro da 

humanidade. Sobre isso, vou mencionar algumas considera-

ções do pesquisador holandês Jan Dowe Van der Ploeg, e do 

pesquisador da Universidade de Cornell, Philip McMichaell, 

respectivamente nos livros Camponeses e Impérios Alimen-

tares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da glo-

balização 3 e Regimes alimentares e questões agrárias 4. 

Ploeg fala sobre empresas como a Parmalat, que em 

seu auge nos anos 2000, não produzia diretamente nenhuma 

riqueza palpável, mas lucrava muito. Ela não tinha recursos 

agropecuários próprios, nem uma grande quantidade de tra-

balhadores com vínculos permanentes de trabalho e não 

criou nenhuma tecnologia própria. Mas controlava, financei-

ramente e por meio de normas, desde a produção do leite até 

sua venda em supermercados e padarias, passando por todo 

o seu processamento industrial. O leite era produzido por pe-

quenos pecuaristas, principalmente em áreas pobres do 

 
3 PLOEG, Jan Dowe Van der. Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e 
sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: editora da UFRGS, 2008. 

4 MCMICHAEL, Philip. Regimes alimentares e questões agrárias.  São Paulo, Porto Alegre: 
Editora Unesp; editora da UFRGS, 2016.  São Paulo, Porto Alegre: Editora Unesp; Editora 
da UFRGS, 2016. 
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Leste Europeu, e depois de processado, era vendido em luga-

res ricos da Europa Ocidental. 

Esse modo de controlar a produção, e de com isso or-

denar o mundo material e social, aplica-se a uma serie de 

grandes corporações no mundo todo. Elas criam linhas de 

montagem globais dispersas espacialmente, mas com con-

trole centralizado por tecnologias de comunicação e trans-

porte. Tais grupos econômicos simplesmente conectam e 

controlam a produção, o processamento e a venda de alimen-

tos de outras empresas menores e de pequenos produtores. 

Estes se submetem às regras que aquelas grandes empresas 

criaram, e isso em geral não é vantajoso para eles. 

Esse tipo de ordenamento da produção tem várias 

consequências negativas, mostradas nas pesquisas de Ploeg. 

Uma delas é que a produção se afasta dos elementos naturais, 

ou seja, se artificializa; por exemplo, pela substituição de es-

trume por fertilizantes artificiais ou de extração manual de 

ervas daninhas pelo uso de herbicidas. Até os alimentos con-

sumidos antes em suas formas originais são agora substituí-

dos por imitações: fabricam-se produtos alimentícios a partir 

de outros que não são adequados como alimentos para seres 

humanos (tal como leite fora da validade para consumo hu-

mano e leite em pó para animais, transformados industrial-

mente em leite UHT); além disso, a produção agrícola sem 
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todo o cuidado devido, abre espaço a contaminações, ge-

rando a necessidade de intervenções posteriores, como o uso 

de aditivos, alguns dos quais têm efeitos nocivos ou desco-

nhecidos sobre o corpo humano (exemplarmente, Ploeg 

narra o caso da empresa Barilla, acusada de usar aditivos 

cancerígenos e, por isso, obrigada por lei a retirar do mer-

cado italiano uma de suas linhas de molho de tomates). 

O afastamento entre consumidores e agricultores é 

um dos mecanismos que torna invisíveis para a maior parte 

da população estas pessoas e os seus trabalhos. É como se os 

alimentos viessem de lugar nenhum e pouco importassem as 

condições de trabalho de quem os produz, como comenta-

mos acima. A desregulamentação do trabalho, relações de 

concorrência desleal com os produtores em pequena escala e 

as dificuldades destes atenderem as exigências das certifica-

ções necessárias para participar das grandes cadeias de pro-

dução de alimentos aumentam o desemprego e a pobreza no 

mundo. 

Além disso, sob as normas da economia global, 

aquilo que é específico de ecossistemas locais tende a ser des-

considerado. Isso é ilustrado pelo exemplo da “vaca global” 

que Ploeg menciona: existem regulamentações relativas à 

criação de vacas produtoras do leite para ser processado e 

distribuído globalmente; são normas globais, às quais produ-
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tores de diferentes localidades devem se adaptar. Mas as ne-

cessidades nutricionais das vacas e os pastos locais passaram 

muitos anos desenvolvendo um equilíbrio próprio, que se 

perde quando os produtores locais precisam introduzir ele-

mentos artificiais para adaptá-los aos padrões impostos de 

quantidades padronizadas de nitrogênio no estrume das va-

cas biologicamente diversas. Em função dos critérios padro-

nizados, surgem conflitos com especificidades locais, san-

ções a agricultores que haviam conseguido chegar a equilí-

brios específicos distantes do modelo geral, bem como inci-

tação de uso de métodos artificiais, como fertilizantes sinté-

ticos e rações com ingredientes transgênicos e forragens in-

dustriais que ajudem a promover a normalização das carac-

terísticas controladas do gado. 

Como resultado disso tudo, passamos por uma situ-

ação global de medo e insegurança quanto aos alimentos, em 

relação à sua quantidade disponível no mundo, à sua distri-

buição e à sua qualidade. Quem não se lembra do medo ge-

neralizado da doença da “vaca louca”, nos anos 1980 e 1990? 

Ou da preocupação mais recente, no Brasil e nos países que 

importam produtos pecuários brasileiros, com a adequação 

da carne às normas básicas de higiene e segurança?5 

 
5 Em reportagem de 06 de março de 2018, escrita por Karin Salomão, a Revista Exame 
mostra que a Polícia Federal brasileira encontrou irregularidades nos frigoríficos da 
grande empresa BRF e fraudes nos exames laboratoriais de suas carnes (informação 
retirada de https://exame.abril.com.br/negocios/entenda-o-que-e-a-operacao-carne-
fraca-e-os-impactos-para-a-brf/, acessada em 16 de janeiro de 2019). 
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A situação de medo e desconfiança se agrava com a 

crise alimentar mundial, referente à inflação dos preços dos 

alimentos, com picos em 2007-2008 e em 2011. McMichael 

mostra que o contexto de formação dessa crise é a ampla pre-

sença de monoculturas no mundo, a fixação de preços de mo-

nopólio pelo agronegócio e a dependência crescente de com-

bustível fóssil, junto com situações conjunturais de alta dos 

preços do petróleo e declínios na produção de alimentos. 

Essa crise, em conjunto com a falta de importância dada às 

necessidades socioecológicas duradouras pelos que contro-

lam a economia globalmente, apresenta-se como um grande 

risco ao futuro da humanidade. Na medida em que a produ-

ção se separa das suas bases naturais e elimina o conheci-

mento ecológico, são perturbados os ciclos naturais de nutri-

entes que regeneram o solo e qualidade da água, e finalmente 

as condições de produção decaem a ponto de prejudicar gra-

vemente a continuidade da produção de bens materiais. 

Que alternativas existem? Os dois pesquisadores, 

Ploeg e McMichael, respondem que pequenos agricultores 

representam a possibilidade de resistência, quando eles se 

aproximam das características de produção mais natural ou 

agroecológica, uso demão de obra familiar ou mobilizada na 

comunidade, produção tanto para o mercado como para a re-

produção da unidade agrícola e da família, lógica voltada 

para melhoria das suas próprias condições de vida e ligação 
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com consumidores por circuitos curtos e descentralizados de 

comércio, tais como as feiras. Esse tipo de produção leva em 

conta as especificidades dos ecossistemas locais, volta-se 

para a satisfação de necessidades locais, gera trabalho e apro-

xima os consumidores das agricultoras e agricultores. 

Na pesquisa feita nas quatro feiras livres dedicadas a 

alimentos na cidade de Macaé entre 2016 e 2018, encontra-

mos 33 agricultores familiares, entre os 40 que nos deram 

informações suficientes para classificá-los dentro ou fora 

dessa categoria. Isso quer dizer que esses 33 agricultores 

usam principalmente mão de obra da própria família, com a 

qual dirigem sua unidade agrícola, têm a maior parte da sua 

renda familiar originada dessas atividades e suas proprieda-

des rurais têm no máximo quatro módulos fiscais (medidas 

definidas pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária 

para cada município; em Macaé, quatro módulos fiscais cor-

respondem a 48 hectares). Todos eles produzem para venda 

e também para consumo próprio. 

A despeito de qualquer dúvida sobre sua capacidade 

produtiva, a agricultura familiar brasileira, sozinha, é a oi-

tava maior produtora de alimentos do mundo, segundo di-

vulgados pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agrário do Brasil em 2018 6. Além disso, 

 
6 BRASIL (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Agrário). 
Agricultura familiar do Brasil é oitava maior produtora de alimentos do mundo. Brasília, 
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está nela a origem da renda de 40% da população economi-

camente ativa e do emprego de mais de 70% dos trabalhado-

res rurais, segundo o último censo agropecuário, de 2018. 

Quanto à relação entre agricultura e ambiente, entre 

os agricultores que entrevistamos nas feiras de Macaé, fei-

rantes de 16 barracas, quando perguntados, se identificaram 

como produtores de alimentos sem agrotóxicos ou em tran-

sição para deixar de usá-los. 

Feiras com esse perfil – formadas majoritariamente 

por agricultores familiares, em parte interessados em produ-

zir com menos recursos artificiais – têm potencial de forne-

cer alternativas a problemas econômicos globais, na medida 

em que se fortaleçam e se multipliquem. 

  

 
18 de junho de 2018. <http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/agricultura-familiar-do-
brasil-%C3%A9-8%C2%AA-maior-produtora-de-alimentos-do-mundo>. Acesso em 16 de 
janeiro de 2019. 
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ntes da comida chegar a nossa mesa ela passa por 

muitas mãos, por muitas pessoas que dedicam a vida 

a alimentar a própria família e toda a população com 

alimento mais saboroso, nutri-

tivo e sem agrotóxicos. Muitas 

vezes não damos o valor neces-

sário a esses produtores, agri-

cultores e feirantes que cuidam 

da natureza com muito amor e 

respeito, porque afinal é ela que 

generosamente nos nutre. Mais 

do que nunca devemos reconhe-

cer a importância da dedicação dos produtores orgânicos, urba-

nos e rurais, conhecer melhor a vida destas pessoas, sua relação 

com a terra e com os alimentos, entendendo que tudo o que co-

locamos no nosso prato carrega uma história. 

Quanto mais perto estivermos da produção da nossa co-

mida e quanto mais valorizarmos as pessoas que as produzem, 

teremos mais alimentos de qualidade para o consumo e mais 

chance de aderir a uma alimentação saudável. E quando o mundo 

entender que a comida de verdade e sem agrotóxico não é cara e 

sim que a comida altamente processada e industrializada é “ba-

rata” demais, apesar do alto preço para a saúde, será possível de-

mocratizar a alimentação saudável. A democratização do acesso 

ao alimento cultivado sem agrotóxico, de qualidade, vai baratear 

A 
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o preço para todos. Pois acreditamos que todos devem poder es-

colher o que comer.   

 Ao escolher o que comer impactamos o mundo de di-

versas maneiras, pois é um ato político que gera consequências 

econômicas, sociais, culturais, ambientais e na saúde de toda so-

ciedade. Mais do que nunca devemos incentivar a troca do super-

mercado pela feira livre, onde encontra-se maior diversidade e 

alimentos frescos, também a escolha pelos ingredientes da esta-

ção, maior criatividade para cozinhar e a certeza de levar mais 

legumes, frutas e verduras para casa.    

Existe algo profundamente errado no modo convencio-

nal de cultivo dos produtos alimentares, de distribuição e con-

sumo praticado por nossa sociedade. Portanto, não podemos 

mais ignorar nossa responsabilidade ao consumir. Os impactos 

de nossas escolhas devem estar bem claros para toda população, 

devemos falar mais abertamente sobre isso, sobre perpetuação 

da fome, sobre o uso de veneno e suas consequências, sobre como 

se dá o convívio enquanto sociedade e sobre nossos hábitos. Cabe 

a cada um de nós buscar mais informações sobre como mercados 

alternativos de produção agroalimentar se estabelecem e de que 

forma podemos fortalecer as culturas alimentares locais. 

Na direção oposta aos estilos convencionais de produção, 

defensores do uso de agrotóxicos, estão as parcerias entre consu-

midores e produtores na organização de feiras agroecológicas. 

Essas práticas buscam contribuir na construção de uma cadeia 
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de produção, comercialização e consumo mais responsável, justa, 

solidária e sustentável.    

O objetivo central desse trabalho é estimular o debate so-

bre a importância da aproximação com os produtores de ali-

mento saudável e a necessidade de pensar a saúde dessas pessoas 

que representam um papel tão relevante em nossa vida. Esse de-

bate deve estar presente nos mais diversos espaços, pois a refle-

xão crítica acerca das consequências sociais e ambientais dos atu-

ais padrões de produção e consumo, pode contribuir na prática 

para as transformações em busca de uma melhor qualidade de 

vida com sustentabilidade social, econômica e ambiental.  

Uma das motivações para realização do presente relato 

foi o fato da pesquisadora participar, no ano de 2017, do conselho 

municipal de saúde do município de Barbacena, onde o tema “se-

gurança da saúde dos trabalhadores (as) do campo”, sempre es-

teve presente nas pautas das reuniões, devido ao crescente nú-

mero de casos sobre problemas de saúde decorrentes do uso de 

agrotóxicos entre os agricultores (as) da região. 

A criação da feira agroecológica de Barbacena, em Minas 

Gerais (MG) surge como consequência do Projeto “Agroecologia, 

Homeopatia, Saúde e Segurança no Campo”, que será apresen-

tado com maior profundidade no próximo tópico. Os agricultores 

(as) familiares de Barbacena e região costumavam expor seus 

produtos em duas feiras locais, uma localizada no distrito de An-
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tônio Carlos, arredores de Barbacena e na feira central de Barba-

cena. Com a realização e expansão do referido projeto, trabalha-

dores rurais e agricultores, envolvidos com práticas agroecológi-

cas e homeopáticas, sentiram necessidade de organizar uma feira 

agroecológica onde somente fossem expostos e comercializados 

produtos orgânicos, produzidos por estas famílias.  

A Feira Agroecológica de Barbacena é estratégica para 

geração de referências que sirvam de base para transformações 

mais amplas nos sistemas de produção tradicionais e de acesso a 

mercados da agricultura agroecológica familiar da região. Nessa 

perspectiva, o mercado agroecológico não é percebido como um 

nicho, em concordância com o autor Montiel1, é concebido como 

um caminho possível para o desenvolvimento de processos de 

produção, comercialização e consumo de alimentos em bases so-

cioeconômicas e ecológicas sustentáveis.  

Para realização deste estudo foram realizadas entrevistas 

com agricultores familiares durante vivência de dois dias em sua 

propriedade, entrevistas com membro da Secretaria Municipal 

de Saúde e Programas Sociais e com um dos idealizadores do pro-

jeto e educador do campo, além de pesquisa em artigos científi-

cos e materiais didáticos produzidos por movimentos sociais e 

cooperativas. 

 
1 MONTIEL, M. S. O contexto socioeconômico da agricultura ecológica: a evolução dos sistemas 

agroalimentares. Universidade de Sevilha, 2004. 
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Observou-se que a busca por melhores condições de sa-

úde foi o principal incentivo para as famílias de agricultores pes-

quisadas iniciarem a transição agroecológica em sua proprie-

dade, modificando a maneira como entendiam os processos na-

turais relacionados às plantações, ao solo, ao manejo e saúde dos 

animais, e em relação às adversidades climáticas e à sua própria 

saúde. 

Nesse sentido, podemos dizer que dentre os resultados 

positivos da pesquisa, destacam-se: o resgate dos valores que es-

tes camponeses construíram ao longo de sua história, como o res-

peito à diversidade e à biodiversidade que incluem todos os bens 

da natureza, os ecossistemas, os hábitos, as culturas; a compre-

ensão sobre o direito de decidir pelo sistema de produção agroe-

cológica como garantia de segurança alimentar; a divulgação dos 

debates gerados a partir das vivências que contribuem para prá-

ticas de consumo responsável mais acessíveis e efetivas, aproxi-

mando consumidores e produtores. 

O PROJETO “AGROECOLOGIA, HOMEOPATIA, 
SAÚDE E SEGURANÇA NO CAMPO” 

O Projeto “Agroecologia, Homeopatia, Saúde e Segu-

rança no Campo” foi criado pela Prefeitura Municipal de Barba-

cena com a união de forças entre a Secretaria Municipal de Saúde 

e Programas Sociais (SESAPS), da Associação Regional de Agri-

cultura Familiar (ALIAR), o Centro de Práticas Agroecológicas e 



 

184 

Homeopáticas (CDP) e do Centro Regional de Referência em Sa-

úde do Trabalhador (CEREST), no ano de 2013. No ano de 2014 

usufruíam do Projeto 44 agricultores familiares de 12 cidades da 

microrregião do Campo das Vertentes, na Zona da Mata Mineira.  

Este Projeto promove a formação dos agricultores fami-

liares utilizando princípios agroecológicos e homeopáticos, vi-

sando o desenvolvimento rural sustentável dessa região. A expe-

riência se orienta para promover processos que levem à transição 

agroecológica dos agroecossistemas de gestão familiar, inte-

grando-os a canais curtos de comercialização, especialmente as 

feiras agroecológicas. 

O Centro de Práticas Agroecológicas e Homeopáticas 

surgiu da discussão em relação aos sérios problemas de saúde 

dos agricultores familiares associados aos Sindicatos dos Traba-

lhadores Rurais dos municípios da região. O CDP tem seu funci-

onamento por meio de um grupo de trabalho da ALIAR e atua 

realizando processos formativos e cursos com atuação prática, 

nas áreas de Agroecologia e Homeopatia com elaboração partici-

pativa de projetos de intervenção social com agricultores famili-

ares locais. 

Após a implantação do Projeto, foi criado em Barbacena 

o Programa de Agroecologia e Homeopatia, onde os envolvidos 

contam com assistência de profissional técnico em agropecuária, 

especializado em Educação do Campo. 
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Durante os encontros com os produtores (as), é apresen-

tado o material didático do projeto relacionado às diversas alter-

nativas envolvendo agroecossistemas e o grupo passa a criar seu 

próprio método de trabalho, dentro dos preceitos da Agroecolo-

gia e Homeopatia. Este material didático foi elaborado por enti-

dades parceiras do Projeto, a Universidade Federal de Viçosa e o 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, campus 

Barbacena. 

A execução do projeto é de responsabilidade da Associa-

ção Regional da Agricultura Familiar, e em 2016 um novo convê-

nio de 2 anos, para a continuação dos trabalhos, foi assinado en-

tre a Prefeitura Municipal de Barbacena e a Associação, o que de-

monstra que os resultados alcançados pelo Projeto têm sido sa-

tisfatórios.  

A investigação a que se propôs a pesquisa foi concluída 

em 2017, entretanto, existe o interesse em aprofundar a investi-

gação e assim conseguir acessar dados, junto a SESAPS, relacio-

nados às taxas de intoxicação dos agricultores (as) que ainda não 

participam do projeto.  

A propriedade estudada está localizada no distrito de An-

tônio Carlos, município de Barbacena, microrregião do Campo 

das Vertentes, território cortado pela Serra da Mantiqueira e pe-

las nascentes do Rio das Mortes e do Rio Paraibuna. Esta área é 

caracterizada pela forte presença da agricultura familiar e cons-

titui-se enquanto cenário de extrema importância no volume da 
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produção agropecuária do estado de Minas Gerais.  

Segundo informações divulgadas em 2011 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa região é for-

mada pela união de 36 municípios agrupados em três microrre-

giões, formadas pelos principais municípios: Barbacena, São 

João Del Rei e Lavras.  

Os profissionais representantes da SESAPS foram entre-

vistados, por meio de questionário não estruturado com 15 per-

guntas, em dias diferentes dos agricultores familiares. A família 

foi entrevistada em momentos durante a vivência (março de 

2017) com o acompanhamento de algumas tarefas, como a pro-

dução de biofertilizante e o manejo de animais de produção. As 

entrevistas foram realizadas com três dos seis membros da famí-

lia, com posterior elaboração de relatório descritivo. 

AGROECOLOGIA: CAMINHO PARA ALÉM DO 
CULTIVO ALTERNATIVO E MANEJO SUSTEN-
TÁVEL 

De acordo com os autores do “Caderno de Educação em 

Agroecologia”2 publicado em 2016, frente a necessidade de mu-

dança paradigmática, em substituição ao modelo da agricultura 

industrial, surgiu o movimento de agricultura alternativa, movi-

mento que vem se desenvolvendo há mais de 40 anos no Brasil, 

 
2 De onde vem nossa comida? VARGAS, Maria Cristina (org). 2ed. – São Paulo. Expressão Popu-

lar, 2016. 
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precursor do que hoje identificamos como agroecologia. Dessa 

forma, é importante identificarmos a agroecologia como um pa-

radigma que parte de uma abordagem que engloba questões am-

bientais e também as questões humanas. Constitui-se numa con-

cepção que engloba outras vertentes dentro do que se convenci-

onou chamar de agricultura alternativa, pois atinge os processos 

ligados à agricultura como forma mais sustentável de cultivo de 

alimentos, mas também engloba a participação dos agricultores 

em sua elaboração.   

Frente ao caráter holístico da agroecologia, é interes-

sante notar que um dos mais importantes pilares da agroecologia 

é o respeito ao conhecimento tradicional dos agricultores e povos 

indígenas, onde se busca a aproximação entre esse e o conheci-

mento científico formal - originário das universidades. Ao longo 

do tempo, observa-se a busca e integração de práticas e conheci-

mentos dos camponeses, indígenas, quilombolas e de resistência 

à monocultura, aos agrotóxicos e às sementes geneticamente al-

teradas.     

Nesse sentido, Francisco Roberto Caporal em 20153, sa-

lienta que em claro contraste com a agricultura industrializada, a 

agroecologia está em sintonia com o conhecimento local, man-

tido através da agregação contínua de novos elementos, propor-

cionando as bases científicas e metodológicas para promoção de 

 
3 CAPORAL, F. R. Extensão rural e agroecologia: Para um novo desenvolvimento rural, necessá-

rio e possível. Camaragibe: Ed. do Coordenador, 2015. 
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estilos de agriculturas sustentáveis, abordando diversas práticas, 

como as relacionadas ao empoderamento dos atores sociais do 

campo, como resistência aos modelos hegemônicos de produção, 

busca pela segurança alimentar e nutricional, segurança à saúde, 

tendo como um dos seus eixos a necessidade de produção de ali-

mentos em quantidades adequadas e com elevada qualidade bi-

ológica.  

Em relação à produção de alimentos, a agroecologia con-

tribui, ainda, com o comércio local que não deve ser considerado 

de pequeno porte, no qual é possível a construção de relações 

mais horizontais de produção e consumo. Onde se tornam possí-

veis ações coletivas que envolvam cooperação e reciprocidade en-

tre agricultor e consumidores. 

O modo de produção agroecológico enfoca a justiça so-

cial, o fortalecimento das ações locais e da identidade do agricul-

tor familiar, resgatando suas raízes culturais e sua autonomia. 

Embora a agroecologia contemple inúmeros conheci-

mentos de técnicas agrícolas, sementes e manejo da terra, ela os 

transcende, pois contempla saberes derivados da interação de di-

versos campos científicos, tais como: a ecologia, economia, ciên-

cias sociais, agronomia e antropologia. 

Dessa maneira, em consonância com a agroecologista e 

engenheira agrônoma Emma Siliprandi 4 , a agroecologia não 

 
4 SILIPRANDI, E. (2015). Mulheres e agroecologia: Transformando o campo, as florestas e as 

pessoas. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ. 
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funciona por receitas e pacotes aplicáveis indiscriminadamente, 

pelo contrário, cada unidade produtiva representa um agroecos-

sistema. Para Emma, os princípios agroecológicos exigem que os 

produtores e produtoras familiares sejam integrados ao processo 

de construção do agroecossistema, e isso não ocorre de forma in-

dividual e isolada, mas sim por processos de cooperação e expe-

riência de intercâmbio com outros agricultores. 

Como nos ensina Miguel Altieri5, agroecossistema é a 

unidade fundamental de estudo, nos quais os ciclos minerais, as 

transformações energéticas, os processos biológicos e as relações 

socioeconômicas são vistas e analisadas em seu conjunto. Sob o 

ponto de vista da pesquisa agroecológica, seus objetivos não são 

a maximização da produção de uma atividade particular, mas a 

otimização do agroecossistema como um todo, o que significa a 

necessidade de uma maior ênfase no conhecimento, na análise e 

na interpretação das complexas relações existentes entre as pes-

soas, os cultivos, o solo e os animais.      

Em relação a fase pela qual os agricultores familiares es-

tudados estão passando, para Caporal que é doutor em Agroeco-

logia, Campesinato e História, em seu livro “Agroecologia: uma 

 

5 ALTIERI, M. A. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA: 

FASE, 1989. 



 

190 

Nova Ciência para Apoiar a Transição a Agriculturas mais Sus-

tentáveis”6, é central o conceito de transição agroecológica, en-

tendido como um processo gradual e multilinear de mudança nas 

formas de manejo que com o tempo deixam um modelo agroquí-

mico de produção para estilos que incorporem princípios e tec-

nologias de base ecológica.  

As condições de vida dos agricultores de Barbacena 

apontam para necessidade de construção de um modelo de de-

senvolvimento rural que se apoie em novas relações de produção, 

de apropriação da comercialização de seus produtos e técnicas 

sustentáveis, além de cooperação mútua.   

  Nessa perspectiva, Siliprandi esclarece que quando se 

debate a questão do desenvolvimento rural sustentável, duas 

questões se destacam: primeiro a defesa da soberania alimentar 

como princípio orientador de todas as políticas, que se traduz no 

direito dos agricultores (as) de definir o que plantar e como, e, 

especialmente, de utilizar as próprias sementes (o que inclui a 

luta contra os transgênicos); e segundo, a defesa da biodiversi-

dade, como garantia de uma agricultura duradoura no tempo e 

que seja capaz de restaurar as condições de fertilidade em áreas 

que se encontram degradadas. 

A autora em seu livro nos mostra que na definição de um 

 
6 CAPORAL, F. R. Agroecologia: uma Nova Ciência para Apoiar a Transição a Agriculturas mais 

sustentáveis. 1.ed. Brasília: MDA/SAF, 2009. v.1. 30 p. ISBN: 978-85-60548-70-5. 
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modelo familiar, são incluídas todas as unidades de produção au-

tônomas existentes, sejam elas produtoras agrícolas ou extrati-

vistas, reconhecidas genericamente como “camponesas” (no caso 

da Via Campesina7) ou da “agricultura familiar”8 (no caso dos de-

mais movimentos): posseiros, meeiros, pescadores artesanais, 

seringueiros, quilombolas e tantos outros. 

As organizações camponesas do mundo, que fazem parte 

da Via campesina, propõem a soberania alimentar como saída 

para a crise sistêmica em que se encontra o mundo. No livro Re-

volução Agroecológica – O Movimento de camponês a Camponês 

da ANAP9 em Cuba, no ano de 2012, “a soberania alimentar é o 

direito de cada povo de definir suas próprias políticas agropecu-

árias e de proteger e regulamentar a produção agropecuária na-

cional e o mercado interno, a fim de alcançar metas de desenvol-

vimento humano sustentável”. 

 
7 Organização internacional de camponeses composta por movimentos sociais e organizações 

de todo o mundo. A organização visa articular os processos de mobilização social dos povos do 

campo em nível internacional. 

8 Na agricultura familiar a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade 

produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. O agricultor (a) familiar tem uma 

relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva tam-

bém é uma característica marcante desse setor. A Lei 11.326 de julho de 2006 define as dire-

trizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para identifica-

ção desse público. 
9 A Associação Nacional de Pequenos Agricultores é uma federação cooperativa dedicada a 

promover os interesses dos pequenos agricultores em Cuba. Possibilitou a mais de 100 mil fa-

mílias cubanas transformar o seu sistema de produção por meio da agroecologia. 
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Sosa e os demais autores10 esclarecem que para alcançar 

e preservar a soberania alimentar dos povos – e garantir sua se-

gurança alimentar, os governos devem adotar e aplicar políticas 

que fomentem uma produção nacional sustentável, baseada na 

produção familiar, ao invés do modelo industrial de altos insu-

mos e orientado para a exportação. 

É importante salientar que em relação ao papel central 

das entidades públicas, segundo o engenheiro agrônomo e pro-

fessor da Universidade da Califórnia, Miguel Altieri, em estudos 

sobre desenvolvimento rural sustentável na América Latina em 

199111, os esforços no Brasil devem ser o de fortalecer as capaci-

dades políticas, organizativas, técnicas e metodológicas das orga-

nizações de agricultores (as) familiares para que elas assumam o 

protagonismo na condução dos processos de desenvolvimento 

local sustentável. 

De acordo com o mesmo autor, na segunda metade do 

século XX, vários países latino-americanos engajaram-se na inti-

tulada “Revolução Verde”, um ideário produtivo proposto e im-

plementado nos países “mais desenvolvidos” após o término da 

Segunda Guerra Mundial, cuja meta era o aumento da produção 

e da produtividade das atividades agrícolas, assentando-se para 

 

10 Sosa, B. M., Jaime, A. M. R., Lozano, D. R. A., Rosset, P. M. (2012). Revolução agroecológica: 

O movimento de camponês a camponês na ANAP em Cuba (2a ed.). São Paulo: Expressão Po-

pular. 

11 Altieri, M. A., & Yurjevic, A. La agroecologia y el desarrollo rural sostenible en America Latina. 

Agroecologia y Desarrollo, 1, 25-36, 1991. 
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isso no uso intensivo de insumos químicos, das variedades gene-

ticamente melhoradas de alto rendimento, da irrigação e da mo-

tomecanização. Na agricultura, essa mecanização significou a 

execução por máquinas agrícolas de serviços, antes feitos manu-

almente. 

Como consequência, políticas públicas nacionais foram 

criadas, tendo a pesquisa agrícola e a extensão rural – aliadas ge-

ralmente ao crédito agrícola subsidiado – como os principais ins-

trumentos para a concretização dessas políticas. 

De acordo com os autores do livro Políticas Públicas e 

Participação Social no Brasil Rural12, as transformações e indus-

trialização do sistema agroalimentar causou grandes impactos 

nas relações entre produção e consumo de alimentos, levando a 

um distanciamento entre estas esferas. Diversos movimentos de 

consumidores urbanos vêm aderindo à causa da reforma agrária 

e da agricultora familiar e campesina como parte dos processos 

de politização do consumo e eticização13 da comida. Cada vez 

mais os movimentos sociais rurais, em resistência ao agronegó-

cio e visando a construção de mercados, passam a reconhecer os 

consumidores urbanos como seus aliados. 

 
12 Políticas Públicas e Participação Social no Brasil Rural. SCHNEIDER, Sergio et al (orgs). Porto 

alegre: UFRGS Editora, 2004. 
13 Defesa de comida digna para todos, alcançada por meio de justiça e igualdade social. 



 

194 

A FEIRA AGROECOLÓGICA DE BARBACENA: 
VIVÊNCIA E EMPODERAMENTO   

A Feira Agroecológica de Barbacena é fruto do Projeto de 

Agroecologia e Homeopatia mencionado, visando a produção de 

alimentos sem agrotóxicos, devido ao crescente e elevado nú-

mero de casos de câncer no município de Barbacena e região. 

Como os produtores passaram a cultivar sob a ênfase dos princí-

pios técnicos da agroecologia, surgiu a necessidade de comercia-

lizar estes produtos para que a população também tivesse acesso 

a eles. 

A primeira Feira aconteceu no mês de setembro de 2017 

e acontece todas as quintas-feiras de 7 às 12 horas desde então, 

até o momento mês de março de 2019, última conversa com a 

bióloga e funcionária da SESAPS. O local é um galpão onde acon-

tecem outras feiras, de artesãos, troca de roupas, de móveis, en-

contros culturais. Este espaço é chamado “Ponto de cultura ca-

minhos verdes”, é mantido com apoio financeiro de todos os par-

ticipantes, inclusive grupo de funcionários do Instituto Federal 

de Barbacena e outros parceiros como o Instituto Socioambiental 

das Vertentes (IVERT) e a ALIAR. 

Atualmente, 48 famílias participam da feira agroecoló-

gica e comercializam cestas de produtos com entrega a domicílio. 

O grupo se articula também via "WhatsApp", sendo possível fazer 

encomendas e trocar informações sobre os produtos. Existem ou-
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tras ações relacionadas a feira agroecológica como o famoso pi-

quenique educativo com alimentos agro, atividades com plantas 

medicinais, encontros bimestrais passando pelas propriedades 

dos agricultores, promovendo trocas de saberes, de sementes, e 

sempre, nestes encontros, realizam-se atividades culturais e al-

moços coletivos. 

A SESAPS patrocinava o projeto de agroecologia via CE-

REST (Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e da Tra-

balhadora de Barbacena), mas atualmente, desde 2018, não fi-

nancia mais. 

A família que oportunizou a vivência, falou sobre como 

mudaram sua forma de trabalhar na propriedade, com mudanças 

também na forma de comercializar seus produtos, na maneira de 

se relacionarem. São seis irmãos, sendo três mulheres e três ho-

mens. Eles criaram suas famílias, mas continuam morando todos 

juntos na propriedade em Antônio Carlos. A área está localizada 

próxima a uma igreja onde segundo o irmão mais velho, foi o lo-

cal onde eles ouviram falar sobre agroecologia pela primeira vez.  

No momento, o educador do campo da CEREST fazia 

uma palestra sobre o Projeto que estava iniciando. O que mais 

chamou a atenção e atraiu o agricultor para o Projeto foi a possi-

bilidade de tratar seus animais contra os carrapatos usando a ho-

meopatia, e depois, a curiosidade em aprender a produzir seus 

insumos. Um dos agricultores da família informou que agora to-
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dos os produtos necessários à produção vegetal e animal são in-

sumos biológicos – de origem vegetal e animal.  

Sobre a adubação, contaram que a adubação foliar é uti-

lizada dependendo da característica de cada planta, por exemplo, 

eles utilizam a babosa, a citronela, micronutrientes eficientes - 

colhem fungos na mata e deixam fermentar virando um adubo 

excelente. Tudo que é utilizado é retirado da vasta horta medici-

nal que criaram. 

O processo de transição agroecológica na propriedade, 

iniciado no ano de 2013, trouxe novas perspectivas de trabalho 

para essa família. Foi relatado que os problemas de saúde das ir-

mãs foi o principal incentivo para elas apoiarem a decisão de ini-

ciar as práticas agroecológicas no cultivo.  Pois elas apresenta-

vam crises alérgicas devido ao uso de agrotóxicos, o que dificul-

tava a alimentação destas agricultoras e limitavam o desempe-

nho do trabalho delas no campo. Contudo, com a transição e ade-

são das práticas agroecológicas e homeopáticas, as crises se 

abrandaram.  

A divisão das tarefas entre os irmãos era baseada entre o 

trabalho doméstico feito pelas mulheres e o trabalho no cultivo e 

a comercialização realizados pelos homens. Desde o início do 

Projeto, os agricultores e agricultoras vem aprimorando as técni-

cas agroecológicas colocadas em prática de acordo com as carac-

terísticas e potencialidades não só da propriedade, mas também 

de cada um dos irmãos.  
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As funções exercidas pelas mulheres foram ampliadas, 

no sentido de que agora elas se sentem mais motivadas a apren-

der novas funções e, segundo elas, mais confiantes para realizar 

tarefas antes exercidas pelos homens da casa.  

Isso foi estimulado a partir da participação destas mu-

lheres nos grupos de estudos do Projeto que atua, muitas vezes 

utilizando espaços públicos, realizando processos formativos nas 

áreas de Agroecologia, Homeopatia, com elaboração participa-

tiva de projetos de intervenção social com os agricultores (as). 

As mulheres entrevistadas passaram a produzir o queijo 

e a realizar a pesca, além da preparação das refeições e dos cui-

dados com a casa. Os homens continuam vendedores nas feiras 

livres, mas a renda fruto da comercialização nas feiras é dividida 

igualmente entre homens e mulheres, afirmam orgulhosos os ir-

mãos. 

Para promoção da agroecologia é necessário um caráter 

ético para a construção da equidade de gêneros nas comunidades 

e organizações rurais. Figueiredo14 relata que a introdução do de-

bate sobre gênero ainda é um desafio para a ampliação da forma-

ção integrada de mulheres e homens. Diante desse cenário de 

pouca visibilidade e valorização das contribuições e representa-

tividade das mulheres campesinas como sujeitos políticos, em 

 
14 FIGUEIREDO, L. D. Produzir sem destruir: a experiência da Associação dos Produtores Alter-

nativos de Ouro Preto do Oeste (RO). In: Construção do Conhecimento Agroecológico Novos 

Papéis, Novas Identidades. 2007. 284 p.  
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2015, Emma Silaprandi apresentou um estudo com as trajetórias 

de vida de mulheres agricultoras que participam ativamente de 

movimentos agroecológicos no Brasil. As mulheres que partici-

param do livro fazem parte de organizações sociais organizados 

em uma rede de entidades e de pessoas, a Articulação Nacional 

de Agroecologia (ANA). Elas são protagonistas de mudanças so-

ciais importantes no campo brasileiro, promovendo a produção 

ecológica desde o nível local, ao mesmo tempo em que pressio-

nam por mudanças políticas mais gerais, em nível nacional e in-

ternacional.  

Durante a visita a essa família observou-se que as desi-

gualdades de gênero ainda são uma barreira para o desenvolvi-

mento rural. Sendo assim, a reflexão nesse contexto é um desafio 

para todos, inclusive organizações e movimentos agroecológicos. 

Segundo a ANA15, as mulheres nesses movimentos têm partici-

pado ativamente da promoção da agroecologia, chamando a 

atenção para a necessidade de valorização do seu trabalho; de-

fendem o compartilhamento das responsabilidades pelo cuidado 

da casa e da família; reafirmam o direito de serem reconhecidas 

como agricultoras, apoiando a construção de um movimento 

agroecológico com igualdade de gênero.  

Frequentemente estudos apontam a mulher como sendo 

parte integrante e essencial no processo de promoção de ações 

 
15 ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA. Carta política do II Encontro Nacional de Agro-

ecologia. Recife: ANA, 2006. 
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que tenham por objetivo a valorização da saúde, do meio ambi-

ente, de relações mais justas e igualitárias de trabalho no campo 

e estratégias que visem ao pleno desenvolvimento do meio rural. 

Apesar disso, muitas mulheres trabalhadoras rurais presentes 

nas lutas sociais dos agricultores brasileiros, nem sempre tem 

sua participação reconhecida. Segundo Carneiro16 em artigo ci-

entífico sobre a condição social das mulheres do campo, até a dé-

cada de 1980, a inserção das mulheres nos movimentos sociais 

rurais realizava-se por meio da participação dos seus respectivos 

maridos ou de outros familiares.   

Atualmente, na propriedade, a produção se baseia em 

milho (branco e amarelo), feijões (azuqui amarelo e jalo verme-

lho), mandioca, chuchu, alho, batata yacon, abóbora, batata in-

glesa, batata doce, inhame, tomate cereja, pêra, goiaba, banana, 

caqui, limão, hortaliças, pimenta dedo de moça, linguiça de 

porco, peixe (bagre), queijo minas, mel, leite de vaca. Existe cri-

ação de galinha, criação de boi, de suínos e ovelhas. Também pro-

duzem húmus (minhoca e esterco curtido), e voltaram a cultivar 

ervas medicinais, que muitos anos atrás eram cultivadas por sua 

mãe. Lembrando a fala dos autores, Petersen e Almeida17, ao 

 

16 CARNEIRO, M. J. Mulheres no campo: notas sobre a sua participação política e a condição 

social do gênero. Revista Estudos Sociedade e Agricultura, n. 2, p. 11-22, jun. 1994. 
17 Petersen, P., & Almeida, S. G. de. Rincões transformadores: Trajetória e desafios do movi-

mento agroecológico brasileiro. Uma perspectiva a partir da Rede PTA. Rio de Janeiro: AS-PTA, 

2004. 
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mencionar que a agroecologia é naturalmente parte dos trabalha-

dores do campo e com eles interage, de forma a gerar conheci-

mentos tradicionais, compartilhados, percebidos e apropriados 

pelos produtores e produtoras, não como vindos de fora, mas 

como construções originadas de seus próprios conhecimentos 

prévios. 

Em relação à diversidade da vegetação, os produtores 

afirmam que mantém a paisagem preservada e que reconhecem 

a importância da biodiversidade para melhor qualidade da pro-

dução agrícola e de vida dos animais e sua própria. Comprovada-

mente, seguindo estudos realizados pelos pesquisadores latinos 

Altieri, Silva e Nicholls18, existe enriquecimento de inimigos na-

turais e controle biológico mais efetivo onde a vegetação natural 

permanece na margem do cultivo e em associação com as plan-

tações e que as vantagens de produção das policulturas reduzem 

perdas devido às plantas invasoras, os insetos (ao melhorar o ha-

bitat de organismos benéficos) e as doenças (devido à maior di-

versidade genética), além de fazer um uso mais eficiente dos re-

cursos disponíveis de água, luz e nutrientes. 

Quando questionados sobre a certificação dos produtos 

cultivados, foi informado que não buscam por isso, o que importa 

para eles é a relação com a terra e com as pessoas que reconhe-

cem e valorizam a diferenciação de seus produtos. Contam que 

 
18 Altieri, M. A., Silva, E. do N., & Nicholls, C. I.. O papel da biodiversidade no manejo de pragas. 

Ribeirão Preto: Holos. 
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nunca deixaram de ter seus produtos valorizados pois na feira re-

latam sempre como é feito o cultivo na propriedade deles. Toda 

família chegou ao consenso de apenas se alimentar com o que 

produzissem, alimentos que soubessem a origem, unindo os con-

ceitos de soberania alimentar e agroecologia, lutando pelo direito 

de cada pessoa de obter segurança alimentar e a desenvolver os 

seus alimentos respeitando a diversidade cultural e produtiva 

que desejem.  

De acordo com um dos idealizadores do projeto, profis-

sional especializado em educação do campo, para a realização 

das atividades formativas nos municípios citados, o Grupo de 

Trabalho CDP conta com mais de quinze entidades parceiras, 

dentre elas, a Universidade Federal de Viçosa, o Centro de Tec-

nologias Alternativas da Zona Mata e o Instituto Federal de Edu-

cação, Ciências e Tecnologia campus Barbacena. 

Em relação a representatividade da produção agropecu-

ária exercida pelos agricultores familiares participantes do pro-

jeto, foi informado que o resultado e contribuição destes traba-

lhadores é considerada expressiva para o abastecimento das Cen-

trais de Abastecimento e Sistematização de Produtos in natura – 

entrepostos públicos (CEASA) de Belo Horizonte, de Barbacena, 

de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro. 

Sobre os prejuízos da agricultura convencional exercida 

em massa anteriormente na região, foi informado que as práticas 

deste processo produtivo traziam inúmeros prejuízos, revelando 
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um contraste no contexto dos agricultores familiares desta re-

gião. Dentre elas a dependência econômica em relação às multi-

nacionais para adquirirem os insumos ou agroquímicos, os altos 

índices de contaminação do meio ambiente resultado desta agri-

cultura, e consequentemente a contaminação dos agentes envol-

vidos no processo que compreende a etapas: de produção, de co-

mercialização e de consumo destes produtos. 

A dependência econômica decorrente da aquisição dos 

agroquímicos representava um ciclo repetitivo, onde se fazia ne-

cessário adquirir os insumos das casas agropecuárias (multinaci-

onais) para produzir, tornando impossível ter produção sem es-

tes insumos. Entende-se então que este ciclo provoca o empobre-

cimento do solo, consequentemente gerando uma planta mais 

fraca susceptível aos ataques de pragas que geram as doenças, 

sendo necessário aumentar a quantidade de  

agrotóxicos a serem aplicados, tornando os agricultores, 

a cada ciclo, mais dependentes das lojas que realizam este tipo de 

comércio. 

Ainda segundo a coordenação da ALIAR, outra conse-

quência diz respeito a contaminação do meio ambiente por meio 

do uso dos agrotóxicos resultando em intoxicação do solo, do ar, 

dos rios, do lençol freático, das plantas e dos animais e dos agen-

tes envolvidos na produção, na comercialização e no consumo 

destes alimentos produzidos na região. 
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De acordo com informações dos representantes da SE-

SAPS, os altos índices chegavam a 70% dos agricultores intoxica-

dos por agrotóxicos (sendo seu ápice em 2010). E mesmo com 

investimento em trabalhos sociais e em programas de Educação 

Ambiental, equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Barba-

cena não conseguiam atender a grande demanda de agricultores 

(as) com câncer na região. 

Segundo funcionário da SESAPS e os idealizadores do 

projeto membros da ALIAR, esta foi a primeira iniciativa efetiva 

no país, de reconhecimento da Agroecologia e Homeopatia como 

ferramentas de promoção a saúde, justificados pela temática da 

saúde do trabalhador rural, em resposta aos casos de intoxicação 

e suas consequências na saúde dos agricultores (as) dessa região.  

Comumente, projetos desse cunho oferecem meios alter-

nativos de produzir alimentos de forma mais saudável, mas não 

como esse caso específico onde são fornecidos aos agricultores 

(as) o acesso aos princípios da Agroecologia e da Homeopatia 

usadas como promoção da saúde em resposta aos casos de into-

xicação por agrotóxicos. 

Segundo os agricultores, por meio da metodologia de ela-

boração participativa e coletiva de projetos as famílias de agricul-

tores têm condições de aprimorarem a administração de suas 

propriedades e dos grupos organizados em que estão inseridos. 

Por meio de práticas homeopáticas realizou-se a substituição do 
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uso dos agrotóxicos eliminando a contaminação do meio ambi-

ente e de intoxicação.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É consenso entre os entrevistados da SESAPS e da 

ALIAR que a partir da utilização das práticas agroecológicas e ho-

meopáticas, os envolvidos conseguiram iniciar o sonho de poten-

cializar a importância econômica regional tornando sua base, a 

agricultura agroecológica. Estes atores visualizam a possibili-

dade de estruturação de redes territoriais de feiras agroecológi-

cas como forma de apropriação e domínio organizacional para o 

acesso a diversos mercados. Para tanto, torna-se fundamental 

dar continuidade ao emprego de abordagens metodológicas que 

privilegiem a plena participação e intercâmbio entre os (as) agri-

cultores (as) no processo.  

Após interpretação das entrevistas e análise da experiên-

cia vivida, chega-se à conclusão que as práticas agroecológicas 

desenvolvidas têm por objetivo interligar todas as atividades de-

senvolvidas em uma propriedade construindo um ciclo contínuo. 

E, e de acordo com a equipe que ministra os cursos, isto resulta 

na produção de insumos na própria propriedade, constituindo-

se uma estratégia para redução de custos de produção e para tor-

nar o agricultor independente em relação às multinacionais que 

realizam a comercialização de insumos.  
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Durante o processo de transição agroecológica a família 

dedicou-se a produzir seus 

próprios insumos que são 

utilizados como fertilizan-

tes e no controle de inse-

tos, além de doenças cau-

sadas por fungos e bacté-

rias, tanto nas plantações 

como na produção animal. 

Eles garantiram que sua 

realidade mudou para melhor desde o início da participação nos 

cursos e da troca de conhecimentos entre os envolvidos no pro-

jeto. Demonstrando ser possível reestabelecer a agroecologia 

como ferramenta de valorização cultura e social para os agricul-

tores da base familiar. 

Dentre os assuntos abordados, os que mais chamaram a 

atenção foram questões sobre o preparo do solo, adubação orgâ-

nica, adubação folear, os biofertilizantes e a utilização da home-

opatia para o controle de pragas e doenças, para os animais e 

para as plantações. Comprovando que o sistema agroecológico 

está muito além das teorias funcionalistas, de acordo com 

Stephen R. Gliessman19, ao refletir sobre as origens da agroeco-

logia nos campos da ciência aplicada da agronomia, é aonde o 

 
19 GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: Processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Ale-

gre: Ed. UFRGS. 2005. 653p. Esta obra tem dupla identidade: num sentido, é projetado para 
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conflito ocupa um lugar dinamizador na evolução da sociedade e 

do meio ambiente, pois aponta para um vínculo essencial que 

existe entre o solo, a planta, o animal e o homem.  

 
ensinar ecologia no contexto da agricultura; em outro, ensina agricultura a partir de uma pers-

pectiva ecológica. Abordando tópicos como introdução à agroecologia, plantas e fatores ambi-

entais, interações do sistema, transição à sustentabilidade, e apresentando relatos de experi-

ências em vários países, mostra a necessidade dos sistemas sustentáveis de produção. 
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istoricamente, sociedades humanas possuem uma ín-

tima relação com as zonas costeiras, especialmente 

porque delas obtém diversos recursos para a sobrevi-

vência1. Hoje, mais da metade da população mundial reside em 

regiões costeiras. No Brasil, esta proporção é de 30%, com uma 

tendência de aumento nas próximas décadas2. Entre os ambien-

tes costeiros, destacam-se os costões rochosos, como lugares que 

provêm serviços ecossistêmicos únicos para os seres humanos, 

como por exemplo fonte de alimento e renda (pesca e marisca-

gem), proteção da costa contra o avanço do mar, locais para re-

creação/turismo e habitat para diversos animais e plantas. Cos-

tões rochosos são importantes áreas de transição (ecótonos) en-

tre os ambientes marinho e terrestre. Possuem características 

únicas se comparados aos demais ecossistemas costeiros, pois 

sofrem influência direta das marés, além das grandes variações 

de temperatura e da salinidade, o que leva os organismos a expe-

rimentarem condições extremas de sobrevivência durante as 24 

horas do dia. Sua fauna e flora habitam faixas horizontais ou zo-

nas, comumente conhecidas como: infralitoral (região perma-

nentemente submersa), mesolitoral (região sujeita às flutuações 

da maré, submersa durante a maré alta e exposta durante a maré 

 
1 COSTANZA, R. et al., 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. 
Nature. Nova Iorque, n. 387, p. 253–260, mai de 1997. DOI: 10.1038/387253a0. 

2 Relatório produzido pelo Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais (DESA) da ONU 
em 2014. 
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baixa) e supralitoral (região superior do costão rochoso 

permanentemente exposta ao ar, onde somente chegam borrifos 

da água do mar)3. Neste sentido, costões rochosos possuem papel 

ecológico e socioambiental fundamentais.   

Devido suas características físicas, os costões rochosos 

são lugares de destaque na paisagem, isso favorece interações 

entre pessoas e o ambiente. Por exemplo, podemos destacar 

processos de significação do ambiente através da percepção 

humana, especialmente a visão. Os significados podem ser 

entendidos como a relevância ou valor que se dá ao ambiente. 

Embora sejam aspectos complexos da percepção humana, sua 

compreensão é importante para explorar a relação homem-

natureza. Em seu livro Espaço e lugar: a perspectiva da 

experiência 4 , o Geógrafo humanista Yi-Fu Tuan mostra que 

significados atribuídos ao lugar (positivos ou negativos), podem 

influenciar o bem-estar do ser humano. Portanto, o processo de 

significação do ambiente pode funcionar como uma espécie de 

motor, induzindo práticas positivas ou negativas dos seres 

humanos em relação ao ambiente em que estão inseridos.  

Neste contexto, apresentamos aqui uma abordagem 

compreensiva da percepção humana sobre os costões rochosos, 

 
3 GHILARDI-LOPES, N. P.; HADEL, V. F. & BERCHEZ, F. A. S. Guia para educação ambiental em 
costões rochosos. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. v. 1. 200p. 

4 TUAN, Y. F. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Tradução: Lívia de Oliveira. Eduel, 
Londrina, 2013. 
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considerando seus significados em três cidades litorâneas no 

Norte do Estado do Rio de Janeiro. Em cada município, 200 

pessoas responderam a um questionário estruturado, totalizando 

600 participantes. Participaram deste estudo distintos atores: (i) 

ART - Atores sociais com atividades relacionadas ao turismo (p. 

ex. ambulantes; funcionários do setor hoteleiro, comerciantes, 

atividades náuticas etc.); (ii) Marisqueiros; (iii) Moradores; (iv) 

Pescadores e (v) Turistas. 

COMO FOI FEITA A PESQUISA? 

Dentre as diversas técnicas de pesquisas existentes, op-

tou-se pela metodologia qualitativa de caráter exploratório atra-

vés da análise de conteúdo5. Além disso, foram empregadas fer-

ramentas para compor o corpus6 da pesquisa, como a observação 

direta intensiva e registros fotográficos. Esse método possibilita 

uma abordagem fértil da opinião das pessoas por dar conta de 

tratar com rigor sua subjetividade.  

Uma das etapas cruciais para o desenvolvimento da pes-

quisa foi a organização e sistematização dos dados obtidos, inclu-

indo registros de campo, fotografias e, sobretudo, as opiniões ex-

pressas pelos entrevistados. Todas estas informações foram co-

dificadas, ou seja, foram transformadas em unidades de registro 

 
5 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. 

6 Segundo Bardin (2011), o corpus da pesquisa é composto de todas as técnicas e materiais 
utilizados na realização da análise de conteúdo. 
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(UR). Estas são “termos únicos” capazes de representar outros 

termos, atribuindo a estes significados em um dado contexto. Por 

exemplo, palavras que expressam a mesma “ideia”, como belo, 

beleza, lindo e encantador, foram agrupadas em apenas uma UR: 

beleza. Posteriormente, UR foram agrupadas em blocos temáti-

cos ou categorias de análises e quantificadas (frequência relativa 

de ocorrência). As categorias de análise tiveram como base os po-

tenciais serviços ecossistêmicos (provisão, cultural, regulação e 

suporte) providos pelo ecossistema de costões rochosos.  

Para representar as opiniões dos participantes, foi utili-

zada a técnica de nuvens de palavras (word clouds). Neste re-

curso gráfico, os termos com maior ou menor importância são 

expressos através de tamanhos e posições distintas, relacionados 

com as frequências com que foram mencionadas pelos entrevis-

tados. Essa técnica permitiu uma representação visual mais com-

preensível dos resultados, comparativamente a gráficos de bar-

ras ou setores, o que contribui para interpretações e inferências 

dos resultados. 

ONDE FOI FEITA A PESQUISA? 

Os locais de realização da nossa pesquisa foram dois mu-

nicípios do Norte Fluminense: Macaé e Rio das Ostras e um na 

Região dos Lagos: Armação dos Búzios. Nestes municípios, os 

costões rochosos conferem uma beleza paisagística diferenciada 
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ao litoral, quebram a monotonia da areia da praia. Macaé possui 

23 km de litoral, composto predominantemente por praias are-

nosas onde ocorrem pequenos costões rochosos aflorados, no 

Forte Marechal Hermes (área militar com acesso proibido) e na 

orla da Praia dos Cavaleiros, nesse último local estão os dois cos-

tões de interesse (Figura 1 A-C). Em Rio das Ostras, estão os cos-

tões rochosos mais extensos, os de interesse localizam-se nas 

praias do Remanso (Figura 1 D), das Areias Negras (Figura 1 E) e 

das Pedrinhas (Figura 1 F). Dois deles (Remanso e Areias Ne-

gras), estão inseridos em uma Unidade de Conservação (UC) de-

nominada Monumento Natural dos Costões Rochosos (MNCR)7. 

O município de Armação dos Búzios, conhecido internacional-

mente em função do turismo8 e como “Himalaia brasileiro”, pos-

sui uma geomorfologia favorável ao afloramento de diversos cos-

tões rochosos. Dentre seus diversos costões, três tornaram-se lo-

cais de pesquisa: as praias da Tartaruga (Figura 1 G), João Fer-

nandes (Figura 1 H); e Mirante Ponta do Pai Vitório (Figura 1 I). 

Todos esses locais são frequentados constantemente pelas pes-

soas em todas as épocas do ano, principalmente por moradores e 

turistas dos municípios vizinhos. 

 
7 SEMAP. Secretaria de meio ambiente, agricultura e pesca. Plano de manejo do monumento 
natural dos costões rochosos. Rio das Ostras, RJ, 2014. 

8  PEDRINI. A. G.; BROTTO, D. S.; LOPES, M. C.; FERREIRA, L. P.; GHILARDI-LOPES, N. P. 
Percepções sobre Meio Ambiente e o Mar por Interessados em Ecoturismo Marinho na Área 
De Proteção Ambiental Marinha de Armação de Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Rj, Brasil. 
Pesquisa em Educação Ambiental, Rio de Janeiro, vol. 8, n. 2, p. 59-75, 2013. doi: 
http://dx.doi.org/10.18675/2177-580X. 
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Figura 1: Locais de aplicação dos questionários - Costões Rochosos de interesse: (A) Vista 
geral do costão mais extenso em Macaé/RJ; (B) Vista sobre o costão mais extenso em Ma-
caé/RJ; (C) Vista lateral do costão menos extenso em Macaé/RJ; (D) Praia do Remanso 
em Rio das Ostras; (E) Praia das Areias Negras em Rio das Ostras; (F) Vista aérea dos 
costões na praia das Pedrinhas em Rio das Ostras; (G) Costão na Praia da Tartaruga em 
Armação dos Búzios/RJ (H) Vista sul/norte da Praia de João Fernandes em Armação dos 
Búzios/RJ; (I) Costão no Mirante Ponta do Pai Vitório – Baía Formosa em Armação dos 
Búzios/RJ. Fonte: Diego Gazone, dez. 2018. 
 

 A  B  C 

 D  E  F 

 G  H  I 
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QUAIS FORAM OS SIGNIFICADOS ATRIBUÍ-
DOS AOS COSTÕES ROCHOSOS? 

O bem-estar que estes ambientes proporcionam ficou 

evidente nas palavras dos entrevistados. Por exemplo, 84% dos 

participantes da pesquisa responderam positivamente ao se-

guinte questionamento: “esse lugar tem algum significado para 

você?”. Expressões como “estar em contato com a natureza”, “lu-

gar onde costumo ter lazer com minha família” e “é um ambi-

ente maravilhoso cheio de vida” foram registradas com frequên-

cia nos relatos, mostrando que esse ambiente possui significados 

“positivos” e importantes para o bem-estar da sociedade. 

Os usos de serviços ecossistêmicos específicos e os laços 

afetivos com o lugar também ficaram evidentes. Por exemplo, 

para alguns moradores é parte da cultura “ir para as pedras” 

como relatou um senhor de 62 anos morador de Macaé: “Tenho 

o hábito vir pras pedras (costões rochosos) desde minha infân-

cia, mais ou menos desde os cinco anos”. Para alguns turistas, “é 

um lugar de destaque na praia, com beleza diferenciada, me-

rece ser visitado”. Ambulantes relataram que o significado está 

relacionado ao comércio que, segundo eles, é regulado pela quan-

tidade de frequentadores do local. Marisqueiros atribuíram sig-

nificados relativos à obtenção de renda e “a possibilidade fazer 

um prato diferente” para consumo próprio com o mexilhão ex-

traído”. Na opinião dos pescadores, os costões rochosos são ex-
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celentes “pesqueiros”. “É um lugar onde tenho prazer com mi-

nha pescaria e também peixe fresco para comer”, disse um pes-

cador de Rio das Ostras. 

Para explorar ainda mais os significados atribuídos aos 

costões, questionou-se aos participantes o seguinte: Para você 

quais palavras definem os Costões Rochosos? Cada participante 

mencionou, em média, duas palavras que demonstravam sua 

opinião sobre o ambiente. Dentre as 1493 palavras ou termos ci-

tados ficou evidente que os significados atribuídos foram princi-

palmente associados aos serviços ecossistêmicos culturais 

(59,5%), destacando-se a beleza cênica (Figura 2). 

 

Figura 2: Proporção da ocorrência das Unidades de Registro sobre os Significados atribu-
ídos aos costões rochosos. As Unidades de Registro estão agrupadas em categorias de aná-
lises (provisão, cultural, regulação e suporte) e suas respectivas subcategorias ou rubricas. 
 

Os serviços ecossistêmicos de Provisão foram os menos 



 

216 

mencionados pelos participantes. Entretanto, os costões rocho-

sos foram considerados importantes para a subsistência e renda 

de uma parte dos participantes da pesquisa, em especial para os 

marisqueiros e pescadores (Figura 3).  

 

Figura 3: Opinião das pessoas sobre os Serviços Ecossistêmicos de Provisão – Subcatego-
rias: Alimento e trabalho. O tamanho das palavras (UR) indica a frequência com que esses 
termos foram mencionados pelos entrevistados. 
 

A maior parte das palavras e termos mencionados 

(59,6%), remeteram aos benefícios não materiais que os costões 

rochosos podem fornecer. Expressaram um sentido religioso e 

benefícios para o bem-estar humano, revelando uma conexão 

afetiva/espiritual com o ambiente (Figura 4 A). A ideia de diver-

são e lazer (entretenimento) foram pontos importantes no uso e 
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significação do ambiente, indicando uma busca por satisfação 

pessoal nesses locais. Aparentemente, as pessoas desconsideram 

os potenciais danos ambientais a esses ecossistemas, como por 

exemplo o uso das poças de maré como piscinas naturais. Além 

disso, os riscos aos seres humanos, como escorregar e cair, foram 

relacionados às atividades de lazer realizadas sobre os costões 

(Figura 4 B). Nos três municípios, a beleza cênica da paisagem 

foi o fator de significação mais expressivo. Os entrevistados niti-

damente associaram o ambiente ao favorecimento do turismo e 

consequente contribuição para a economia local (Figura 4C). 

Unidades de registro também apontaram para a “preservação” e 

“conservação” dos costões. Ficou evidente que estes termos fo-

ram utilizados como sinônimos pela maioria das pessoas, não fi-

cando clara a distinção destas duas terminologias. Além disso, os 

participantes concordaram que o uso sustentável dos serviços 

ecossistêmicos dos costões rochosos depende muito da educação 

dos indivíduos. Finalmente, sua a rica biodiversidade pode con-

ferir-lhes a possibilidade de serem “laboratórios a céu aberto”, ou 

seja, locais propícios para atividades didático-pedagógicas e pes-

quisa (Figura 4 D). Tudo isso, exprime a congruência entre as di-

mensões econômicas e ambientais, além de sua importância so-

cial em um contexto local. 
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Figura 4: Opinião das pessoas sobre os Serviços Ecossistêmicos Culturais – Subcategorias 
(A) Espiritual, Divino e Bem-estar; (B) Lazer; (C) Beleza Cênica; (D) Educação e pesquisa. 
O tamanho das palavras (UR) indica a frequência com que esses termos foram menciona-
dos pelos entrevistados. 
 

Quanto aos serviços ecossistêmicos de Regulação, consi-

derando a subcategoria regulação dos ciclos biogeoquímicos do 

planeta, os participantes atribuíram significações que indicavam 

a importância desses ecossistemas para o planeta, em razão de 

sua forte conexão com os oceanos. Os elementos naturais (água, 

ar, maresia entre outros) e os fenômenos da natureza (maré e in-

temperismo), percebidos no lugar através dos sentidos, aparen-

temente exerceram um papel importante nesse processo de sig-

nificação (Figura 5A). Eles também relacionaram os costões ro-

 A   B 

 C  D 
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chosos à segurança, consideraram que esses ambientes represen-

tam proteção para o litoral e funcionando como um quebra-mar 

natural. De “forma incorreta”, as pessoas associaram os costões 

rochosos à outras unidades do relevo como, por exemplo, mon-

tanhas, por conta da sua função análoga de obstáculo (Figura 

5B).  

 

Figura 5: Opinião das pessoas sobre os Serviços Ecossistêmicos de Regulação – Subcate-
gorias (A) Regulação dos ciclos biogeoquímicos; (B) Proteção da costa. O tamanho das pa-
lavras (UR) indica a frequência com que esses termos foram mencionados pelos entrevis-
tados. 
 

Sobre os serviços ecossistêmicos de Suporte dos costões 

rochosos, observou-se que os entrevistados compreendiam a im-

portância desses ambientes para a diversidade de habitats e ma-

nutenção da biodiversidade na zona costeira (Figura 6 A). Além 

disso, mencionaram, implícita ou explicitamente, que “esses lu-

gares são abrigos de espécies e biodiversidade, significam 

vida”, inclusive para os próprios seres humanos por dependerem 

dos recursos naturais e culturais fornecidos pelo ambiente (Fi-

gura 6 B). 

 A  B 
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Figura 6: Opinião das pessoas sobre os Serviços Ecossistêmicos de Suporte – Subcatego-
rias (A) Manutenção do Ecossistema; (B) Abrigo de Espécies e Biodiversidade. O tamanho 
das palavras (UR) indica a frequência com que esses termos foram mencionados pelos en-
trevistados. 

TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Este foi o primeiro estudo que analisou os significados 

atribuídos a Costões Rochosos nas regiões Norte Fluminense e 

dos Lagos no Estado do Rio de Janeiro. Os significados externa-

lizados revelaram manifestações afetivas (amor, carinho, afeto, 

respeito) em relação a esses ecossistemas. No entanto, a relação 

da sociedade com os costões rochosos está intimamente associ-

ada a atividades que usam o ambiente sistematicamente para a 

obtenção de prazer e geração de lucro, implicando em potencial 

degradação9. Portanto, existem conflitos a serem considerados 

acerca dos usos desses ecossistemas. 

 
9 LITTLE, P. E. A Etnografia dos conflitos socioambientais. The effects of brief mindfulness inter-
vention on acute pain experience: An examination of individual difference. UNB, Brasília, v. 1, 
2015. 

 A  B 
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Os Serviços Ecossistêmicos dos costões rochosos são do-

tados de valores, instituídos socioculturalmente, economica-

mente ou politicamente. A vocação turística desses municípios, 

especialmente Rio das Ostras e Armação dos Búzios, é um fator 

preponderante na exploração do ambiente, direcionando princi-

palmente ao uso dos benefícios não materiais ou Serviços Ecos-

sistêmicos Culturais. Isso permite dizer que os significados atri-

buídos a esses ambientes estão relacionados ao tipo de ator social 

e ao tipo de atividade desempenhada por eles, como o uso do am-

biente para o lazer por moradores e turistas. Por exemplo, en-

quanto os morados expressam laços afetivos mais profundos com 

o ambiente, os turistas tecem significações restritas a um dis-

curso preservacionista de senso comum sem que os laços afetivos 

com os costões rochosos sejam evidentes. A diversidade de usos 

e significações do ambiente podem implicar em dificuldades na 

gestão costeiro e ações educacionais pela mitigação da degrada-

ção dos costões rochosos. 

Nos três municípios, existem modificações significativas 

na paisagem natural em detrimento da urbanização das últimas 

décadas, um processo de “erosão da paisagem”10. Por exemplo, 

os aspectos naturais do ambiente como os visuais e sonoros fo-

 
10 RELPH, E. Place and Placelessness. Pion, London, 1976. 
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ram substituídos por uma miscelânea de cores e barulhos não na-

turais com ocupação indevida do espaço11. Isso possui raízes nas 

políticas públicas para gestão costeira? Ainda não sabemos! É 

uma questão que merece ser explorada. Finalmente, cabe menci-

onar que os conflitos ambientais que envolvem o uso e a ocupa-

ção da zona costeira desses municípios, merecem particular aten-

ção, já que potencialmente causam danos sociais, econômicos e 

ambientais irreversíveis.  

 

11 RODRIGUES, K. O Conceito de Lugar: a aproximação da geografia com o Indivíduo. Anais do 
XI ENANPEGE – São Paulo - SP. 2015. ISSN 2175 8875. Disponível em: 
http://www.enanpege.ggf.br/2015/. Acesso em 20 out 2017. 
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presente estudo pretende apresentar um histórico so-

bre a Restinga da Praia do Pecado, uma área de 16 

hectares, foco de constantes conflitos, que ainda 

mantém seus atributos de área natural, mesmo diante da expan-

são urbana, produzida pelo setor imobiliário, influenciado pelo 

“ciclo do petróleo” na região (COSTA et al. 2019)1. A Praia do Pe-

cado está localizada em um bairro de mesmo nome, situado na 

zona sul da Cidade de Macaé, no Norte Fluminense, distante 

160km da capital Rio de Janeiro. Considerada na atualidade uma 

área nobre da malha urbana, seu histórico remete à disputa de 

interesses, cujo foco central é a paisagem local, seu bucolismo 

natural, o direito particular e/ou difuso ao meio ambiente e con-

tato com áreas verdes. Aparecem nesse conflito dois elementos 

naturais complementares, a praia e a restinga2. A praia, com seu 

encanto próprio e conjunto de simbolismos e a restinga repre-

sentando a área sempre disputada do continente.  

HISTÓRICO DA RESTINGA DA PRAIA DO  
PECADO 

As escassas referências historiográficas ou jornalísticas 

tornaram o trabalho muito dependente de dados fornecidos em 

 
1 COSTA, R. N.; BRANQUINHO, F. T. B.; MOLISANI, M. M. A insustentável “Capital do petróleo?: 
o caso do Estuário do rio Macaé. In: FERREIRA, M. I. P., BARRETO, G. S., LUGON Jr, J., SILVA, J. 
A. F., BARROS, M. P. (Org.) Engenharia e Ciências Ambientais: contribuições à gestão ecossistê-
mica. Campos dos Goytacazes: Essentia Editora – 2019. 

2 A Restinga é um ecossistema que se estende por todo o litoral brasileiro, caracterizado por 
faixas arenosas formadas por avanços e recuos das marés. 

O 
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entrevistas e a partir de pesquisas documentais em locais de me-

mória de Macaé, como museus Municipal Solar dos Melo e Le-

gislativo, arquivos particulares, cartórios etc. Até o momento fo-

ram entrevistadas 13 pessoas com participação no Movimento 

Ambiental Macaense ou especificamente com a Restinga da Praia 

do Pecado. Além das entrevistas presenciais, foram realizadas co-

municações pessoais, via telefone e e-mail, com mais 11 pessoas. 

Nossos informantes pertencem a diferentes classes e camadas so-

ciais com atuações profissionais distintas: três gestores e servi-

dores públicos, cinco professores(as), dois jornalistas, um ferro-

viário, um produtor cultural, seis ambientalistas, dois pesquisa-

dores, um legislador, um instrutor de asa delta e três surfistas.  

O histórico do local é complexo e está longe de permitir 

definir a área como intocada ou portadora de elementos únicos 

originais de tempos pré-coloniais. Em seu primeiro registro car-

torial, de 1891, constante do Inventário do Visconde de Araújo3, 

finalizado em 1900, o terreno está inserido na Fazenda Caval-

leiro - patrimônio da Família Araújo, detentores, à época, dos 

atuais Centro, Zona Sul e Região Serrana de Macaé. A sugestiva 

denominação - PECADO - vem desde os tempos coloniais, por-

que era considerado um pecado mortal tentar atracar naquela 

parte do litoral fluminense, devido aos inúmeros afloramentos 

 
3 Inventário do Visconde de Araújo, 1891/1900, fls. 97v. e 98. Disponível em versão digital no 
museu municipal Solar dos Melos.  
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rochosos que se escondem abaixo da linha de maré, sendo per-

ceptíveis apenas pelas ondas que produzem, conforme docu-

mento arquivado na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro sem 

data precisa4. 

Por todo o século XIX, o trecho foi utilizado como parada 

para descanso e engorda de bovinos e muares a caminho dos en-

genhos de cana de Quissamã e Campos dos Goytacazes. Durante 

o século XX, a área era o local de extração de areia por The Leo-

poldina Railway Company 5 e sua sucessora, a Rede Ferroviária 

Federal S.A. (RFFSA), com objetivo de gerar atrito em terrenos 

utilizados pelas linhas férreas em locais íngremes. O fato de a 

área ter seu uso alienado a um ente público, no caso a RFFSA, 

acabou por garantir a preservação dos 16 hectares que compõem 

a Restinga da Praia do Pecado, sobrevivendo à intensa especula-

ção imobiliária das décadas de 70 e 80 do século XX (Figura 1). 

 
4 Notícias preliminares da História e Geografia do Bispado. Arquivo Arquidiocesano da Cúria 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Ref.: Documento manuscrito VP 12, Códice original A-12 nº17. 
Fonte: Collecção D. Rosa Joaquina.  

5 Cumpre informar que o nome da empresa inglesa não é em homenagem à Imperatriz Leopol-
dina (1797-1826), mas sim à cidade mineira onde iniciou suas operações ainda no século XIX. 
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Figura 1: Restinga do Pecado nos anos 1980, apresentando os barrancos que resultaram 
da retirada de areia próxima à pista saibrada. Fonte: Acervo Wanderley Gil 
 

A LUTA DOS SURFISTAS E AMBIENTALISTAS 
PELA PROTEÇÃO DA RESTINGA DO PECADO 

Os primeiros a ressignificarem a área, degradada pela ex-

tração mineral por um período de 60 anos, foram os surfistas. A 

análise dessa disputa foi pautada no campo conceitual da Teoria 

dos Movimento Sociais (GOHN, 2002).6 Para a autora, o referido 

campo é definido por “ações sociopolíticas construídas por atores 

sociais coletivos, pertencentes a diferentes classes e camadas so-

ciais, criando um campo político de força social na sociedade” 

 
6 GOHN, M. da G. Teoria dos Movimentos Sociais Paradigmas Clássicos e Contemporâneos. Edi-
ções Loyola, São Paulo: 1997. 
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(GOHN, 2002, p. 251)7.  

A partir da década de 70, a Praia do Pecado era conside-

rada o estágio mais avançado para o treinamento de jovens sur-

fistas.  A Praia do Pontal, em frente ao Iate Clube da cidade, na 

foz do Rio Macaé, era o estágio inicial de aprendizado, seguido 

pela Praia dos Cavaleiros, estágio intermediário. Segundo os sur-

fistas entrevistados, as diversas intervenções para atender ao 

transporte offshore acabaram por alterar a morfologia costeira e 

o regime de ondulações não permite mais esta formação gradual 

dos alunos, inviabilizando a “escolinha preliminar” desde os anos 

90. Nessa época, diferentes percepções sobre as alterações da 

faixa costeira começam a incomodar os usuários e a proteção da 

vegetação da Praia do Pecado passou a ser uma bandeira dos sur-

fistas e frequentadores da região. Destaca-se que, com a adoção 

dessa faixa de pouco mais de 500 metros à beira mar surge como 

ponto focal, pelo desejo de legitimação de espaço, um pequeno 

território “natural” de resistência na urbanizada cidade loteada 

(Figura 2). 

 
7 idem 
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Figura 2: Praia do Pecado em porção próxima à área natural, em um final de tarde de 
domingo. Fonte: Acervo Wanderley Gil 
 

Já nos anos 90, os entraves para a compra de um bem 

público, pertencente à empresa em fase de liquidação por inicia-

tivas privatistas do Governo Collor (1990-1992), foram ultrapas-

sados e o terreno foi adquirido, em 28 de dezembro de 1999, pela 

empresa carioca Lagra Fundo de Investimentos Imobiliários. 

Esta transação é contestada judicialmente até os dias atuais. A 

suspeição recai sobre o fato de o poder público local efetuar ser-

viços urbanísticos em terreno particular – nunca alvo de protes-

tos e/ou justificativas da empresa proprietária - e cujo processo 
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de venda não teve a publicidade obrigatória (BRASIL, 1993)8, 

conforme processo judicial ainda em andamento9. Em janeiro de 

2000 ocorreram tentativas de urbanização pelo executivo muni-

cipal, em pleno verão, período de maior frequência no local. As 

alegadas melhorias, visando um evento musical, motivaram for-

tes reações de ambientalistas10 e surfistas, quando iniciadas em 

plena madrugada do dia 7. A intervenção da Guarda Municipal 

gerou registro de feridos em defesa da área particular, status à 

época ainda desconhecido pelos defensores do antigo areeiro (Fi-

gura 3). 

 
Figura 3: Jornal Macaé Hoje, Edição Janeiro 2000. Fonte: Acervo família Barreto 

 
8 BRASIL, Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Disponível em : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm , aces-
sado em 18 de abril de 2018. 

9  MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ação Civil Pública nº 
2000.028.00/2627, Segunda Vara Cível da Comarca de Macaé, de 05 de maio de 2000. 

10 Neste relato, os ambientalistas caracterizam-se por profissionais dos mais diversos setores 
que se dedicam a questões relacionadas à proteção do meio ambiente.  
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O Movimento S.O.S. Praia do Pecado se tornou conhe-

cido a partir deste conflito específico, ocorrido no ano 2000, mas 

só se institucionalizou como Organização Não Governamental a 

partir de 23 de agosto de 2004. Manifestações em prol da prote-

ção da restinga já ocorriam desde os anos 70, contra iniciativas 

de remoção promovidas pela RFFSA. A retirada de pescadores 

que residiam no trecho próximo ao mar desde sempre e que tam-

bém prestavam pequenos serviços aos ferroviários que trabalha-

vam no local passou despercebida. Somente a partir dos anos 90, 

com a promulgação da Constituição de 1988, acompanhando um 

movimento nacional, começou a organização de iniciativas am-

bientalistas em Macaé. A possibilidade de criação de Unidade de 

Conservação – Parque Natural da Restinga da Praia do Pecado – 

surgiu somente no ano 2000, com a criação do Sistema Nacional 

de Unidade de Conservação, no mesmo ano.  

Em 2014, a última iniciativa do executivo municipal so-

bre o tema foi a abertura de processo de desapropriação por uti-

lidade pública, junto ao Ministério Público e posterior publicação 

do decreto municipal nº 054, porém o ato teve vigência extinta, 

sem que fosse destinada nos orçamentos da cidade de Macaé a 

referente verba indenizatória. Esse movimento visava atender 

promessas de campanha do candidato vencedor no pleito de 

2012. Isso é um quadro que denota a importância que o movi-

mento atingiu, com vários de seus associados ocupando espaços 
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políticos e funções de gestão, principalmente nos órgãos ambien-

tais com atuação municipal. 

O futuro da Restinga da Praia do Pecado ainda não se de-

finiu. Estamos diante de uma Área de Proteção Permanente ins-

tituída pelo Código urbanístico do Município11, ainda em disputa 

devido à falta de consenso com relação ao modelo de unidade de 

conservação, finalidade e usos, por parte dos ambientalistas. O 

Movimento S.O.S. Praia do Pecado, apesar de sua capilaridade 

entre influentes políticos locais, não conseguiu produzir ações 

colaborativas realmente eficientes em torno do único espaço de 

restinga com proteção não institucionalizada na zona sul da ci-

dade, a despeito de todo arcabouço legal que respalda a criação 

da unidade, discutido por Castro e colaboradores em 201912. Atu-

almente a S.O.S. Praia do Pecado tem exercido um papel de fis-

calização, acompanhando o andamento da Ação Civil Pública13 

que ainda impede a urbanização, mas não foi autorizada judici-

almente a ser parte atuante neste processo.  

Perfazendo quatro anos sem movimentação, um novo 

pedido, incluído ao processo em fins de 2018, pode alterar, por 

 
11  MACAÉ. (Rio de Janeiro). Lei Complementar nº 141, de 03 de março de 2010, que dispõe 
sobre o Código de Urbanismo de Macaé. Legislação. Disponível em: <http://www.ma-
cae.rj.gov.br/midia/conteudo/arquivos/1289429185.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017. 

12 CASTRO A. G., MARTINS R. L., MACIEL, F. M., COSTA, R. N. Unidade de Conservação da res-
tinga da Praia do Pecado: uma possibilidade real à luz da legislação. Revista Gestão e Sustenta-
bilidade Ambiental. V. 8, no 2 – 2019. 

13  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Ação Civil Pública nº 
2000.028.00/2627, Segunda Vara Cível da Comarca de Macaé, de 05 de maio de 2000. 
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fim, o impasse em relação à desapropriação para posterior cria-

ção de um Parque Natural. Foi solicitada formalmente que a 

verba necessária para a desapropriação da restinga seja incluída 

como compensação ambiental exigida para a construção de um 

porto na Zona Norte de Macaé, foco de luta atual de entidades 

ambientalistas de Macaé. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ante a naturalização do conflito e a morosidade da jus-

tiça, cabe discutir quais são os interesses por trás das dificulda-

des de criação de mais uma área de preservação no município. 

Destaca-se que conservação da área figurava entre as propostas 

do governo eleito para o período entre 2013 e 2020, porém, no 

período citado, constatamos somente a criação do Parque Natu-

ral Municipal da Restinga do Barreto (Decreto Municipal nº 

139/2016), resultante de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com 

o Ministério Público. 

Por fim, recente discussão sobre uma nova modalidade 

de proteção do espaço, “Reservas Mundiais de Surfe”, não inclu-

ída no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)14, 

 
14 BRASIL, Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e 
VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natu-
reza e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/LEIS/L9985.htm , acessado em 13 de outubro de 2018. 
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tem inspirado a luta dos surfistas da região. O embasamento ju-

rídico de uma reserva de surfe vai ao encontro do Plano Nacional 

de Áreas Protegidas (PNAP)15. A determinação dos locais a serem 

preservados por esse modelo inclui: 1) área representativa para o 

surfe; 2) estreita e duradoura relação entre surfistas e a prática 

do esporte; e 3) possibilidade de adoção dos instrumentos neces-

sários à preservação; todos aplicáveis sem restrições à Restinga 

da Praia do Pecado.  

No exterior, são encontradas Reservas Mundiais de Surfe 

institucionalizadas na Austrália, Nova Zelândia e EUA, porém no 

Brasil, a bibliografia em torno desse modelo de área de preserva-

ção discute alguns casos como o da Prainha, no município do Rio 

de Janeiro, e da Praia de Saquarema, na cidade de mesmo nome 

(SILVA et al, 2016)16, com destaque para Guarda do Embaú, em 

Santa Catarina, que é a primeira praia brasileira a receber esse 

título internacional.  

Sem a articulação necessária dos movimentos ambien-

tais para a criação dessa Unidade de Conservação, os atributos 

naturais da área estão sofrendo um acelerado processo de dilapi-

 
15 http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/plano-de-areas-protegidas. 

16 SILVA S. T. da, SANTOS M. D. dos, DUTRA C. Reservas de Surfe e a Proteção da Sociobiodiver-
sidade. Nomos – Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, V. 36, nº 2 – 2016. 
Disponível em: www.periodicos.ufrc.br/nomos/article/view/6316/4567, acessado em 03 outu-
bro 2018 
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dação ambiental, conforme perícia do Ministério Público Esta-

dual em 201717, talvez como estratégia que, no futuro, justifique 

a transformação da área em mais um espaço urbano a ser explo-

rado pelos proprietários através da especulação imobiliária. 

 

 

 
17 Informação Técnica MPRJ nº 106/2017. 


