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 Este caderno apresenta 

uma síntese dos resultados de 

pesquisa e extensão realizadas 

entre 2009 e 2016, em Paraty e 

Angra dos Reis, no litoral sul do Rio 

de Janeiro, Ubatuba, no litoral 

norte de São Paulo, e São Luís do 

Paraitinga, no Vale do Paraíba, 

estado de São Paulo. 

 O conteúdo desta 

publicação destaca os temas da 

conservação ambiental, modos de 

vida de comunidades caiçaras e 

caipira e participação comunitária 

na governança ambiental. 

 Pretendemos oferecer ao 

leitor uma imagem das 

comunidades onde atuamos, vista 

com as “lentes” do pesquisador-

extensionista. 

 Finalizamos o caderno com 

o contato dos pesquisadores-

extensionistas que participaram 

desta publicação e uma lista de 

textos acadêmicos sobre as 

comunidades aqui apresentadas. 
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SEÇÃO 1. APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 Este caderno é fruto do trabalho de muitos 

estudantes e pesquisadores em comunidades caiçaras e 

caipira dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Apresentamos aqui os resultados de trabalhos realizados 

nas comunidades da Praia do Aventureiro (RJ), 

Mambucaba (RJ), Tarituba (RJ), Praia do Sono (RJ), 

Trindade (RJ), Ponta do Almada (SP), Praia do Lázaro 

(SP) e Vila de Catuçaba (SP). 
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 As comunidades onde trabalhamos nos ensinaram como a cultura 

dos indígenas aliciados, de escravos africanos, portugueses e tantos 

outros imigrantes se amalgamou em expressões culturais ricas, diversas 

e profundamente ligadas à natureza e ao viver coletivamente. 

Valorizamos a riqueza cultural das comunidades caiçaras e caipiras.  

 Desejamos dar visibilidade a essas comunidades neste caderno. E 

mais, dizer que todas as comunidades caiçaras e caipiras desse Brasil 

merecem que seu modo de vida, sua expressão cultural e sua relação 

com a natureza sejam conhecidos, valorizados e divulgados. A luta das 

comunidades caiçaras e caipiras pelo seu desenvolvimento social e 

econômico é vivenciada no dia-a-dia das pessoas, nas histórias contadas, 

na música, nas festas e mais recentemente na inclusão de seus 

moradores em espaços de participação social. 

 Queremos mostrar quem são as comunidades e as pessoas que nelas 

vivem. Desejamos contar sobre o conhecimento que possuem do lugar 

onde vivem e a necessidade de garantir o direito de permanecerem em 

seus territórios. Mostraremos como as comunidades nos ensinam a 

integrar a conservação da natureza com seus modos de vida, seus 

valores, sua cultura e seus sonhos de futuro. E, por fim, queremos falar 

das conquistas dessas comunidades nos caminhos de fortalecimento 

social, para a melhoria da sua qualidade de vida e participação social 

nas decisões sobre o seu território. 

 Somos beneficiados por conhecer de perto a 

cultura caipira e caiçara. Essas culturas mostram 

a face do povo do Brasil, marcado pelo trabalho 

na terra e no mar, pelas festas, pelo sentido de 

se viver em comunidade e pela luta por um 

desenvolvimento econômico e social justo e 

alinhado à conservação da natureza. 
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CAIÇARAS 

E  

CAIPIRAS  

DO BRASIL 

“Não há extensão plana despovoada, mesmo 

na mais agitada linha dos costões voltados 

para o alto mar (...) As paredes brancas das 

casas, alinhadas geralmente com a frente 

para o mar, destacando-se do verde escuro 

das árvores agrupadas ao redor e refletindo-

se em dias ensolarados na água do mar, eis 

uma associação inseparável de elementos 

caracterizadores da orla costeira.” 

(França, 1954) 

©DeborahPrado 

“As cidades antigas do Alto Paraíba durante 

quase toda a sua história foram pontos de 

passagem, caminhos de tropas de riquezas e 

mercadorias entre a Mantiqueira, que 

separa São Paulo de Minas Gerais, e a Serra 

do Mar, que separa o alto do Vale dos portos 

do litoral. Região produtora de trilhas e 

mantimentos, teve no pequeno produtor 

familiar de excedentes e serviços o seu 

principal povoador.”  

(Brandão, 1995) 
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ENCANTO CAIÇARA 
  

Venho de campos e matas 

  

Terra verde, fértil e farta. 

Nossa roça à beira-mar. 

Canto a pesca e canto a planta 

E a vida Santa do lugar. 

  

Juca acordando cedo, 

Visitando cerco 

E Manezinho saindo 

Pra tirar taquara. 

  

E nos olhos da caiçara 

Um riso, uma beleza rara. 

E a natureza não pára, 

É tanta estória pra contar... 

  

Lá da casa de farinha 

Uma voz sozinha 

Vem soprando um canto 

e solta pelo vento manso 

nossa história pelo ar. 

  

E quem pensar que meu canto terminou aqui 

Não viu que não falei da rama, 

A planta da mandioca, 

O peixe e a banana, a massa e o tapiti. 

  

E nem na casinha de palha. 

Um porco na ceva, um quarto de lua, 

Um cio de égua e um peixe na malha. 

  

E nem na viola do Dito, 

Na tarde de um dia bonito. 

Um azul-marinho é um pirão de conguito. 

  

Uma cachaça boa e a gente cantando, 

Poesia brotando pelo chão do peito 

E esse canto é feito pra quem quer morar 

  

Nesse encanto do meu canto caiçara. 

É camarão no covo, criança na praia 

Remendando redes, reunindo malhas 

Pra cercar o peixe e fartar a casa. 

E mariscar maré rasa...... 

 

(Luís Perequê) 

TRISTEZA DO JECA 
 

Nestes versos tão singelos 

Minha bela, meu amor 

Pra você quero contar 

O meu sofrer e a minha dor 

Eu sou como o sabiá 

Quando canta é só tristeza 

Desde o galho onde ele está 

Eu sou como o sabiá 

Quando canta é só tristeza 

Desde o galho onde ele está 

 

Nessa viola eu canto e gemo de verdade 

Cada tuada representa uma saudade 

 

Eu nasci naquela serra 

Num ranchinho beira-chão 

Todo cheio de buraco 

Onde a lua faz clarão 

Quando chega a madrugada 

Lá no mato a passarada 

Principia um barulhão 

Quando chega a madrugada 

Lá no mato a passarada 

Principia um barulhão 

 

Nessa viola eu canto e gemo de verdade 

Cada tuada representa uma saudade 

 

Lá no mato tudo é triste 

Desde o jeito de falar 

Pois o jeca quando canta 

dá vontade de chorar 

E o choro que vai caindo 

Devagar vai se sumindo 

Como as águas vão pro mar 

E o choro que vai caindo 

Devagar vai se sumindo 

Como as águas vão pro mar 

 

Nessa viola eu canto e gemo de verdade 

Cada tuada representa uma saudade 

 

(Angelino de Oliveira) 

8 

 



“A ponte entre o caipira e o caiçara é uma passarela de 

beleza, montanha, cachoeira, viola e gentileza. Uns com 

laços, outros fitas, sempre as moças tão bonitas em seus 

distintos bailados de cirandas e cantorias, modas, festas e 

causos. Alguns a lombo de cavalos, outros em canoas e 

tragos. Serra do mar é mãe e herdeira desta gente 

seresteira que se não for caipira e caiçara será gente 

brasileira.” 

 

(trecho da música “O caipira e o caiçara”, de Moreno Overá)  

 

©DeborahPrado 
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“Antigamente no Aurélio dizia-se que caiçara é um cara 

malandro. Isso mudou. Caiçara é um ser humano que vive na 

praia, vive da roça, do artesanato e tende a tirar proveito do 

que está sendo rentável no momento. E agora ele está no 

turismo. O caiçara é uma mistura de tudo. Índios, negros e 

europeus.” 

“Caiçara é ter uma identidade 

de estar na praia, gostar da 

mata. Mas, o caiçara também 

tem facilidade para se adaptar 

ao meio, na praia ou em outro 

lugar. Ele tem cabeça boa para 

isso. Não tem tempo ruim, ele 

faz qualquer coisa .” 

“Caiçara é ser pescador, viver na 

praia, ser trabalhador, viver da 

mata, ser carpinteiro, fazer 

canoa, fazer casa de pau a 

pique. Ele bate no peito e diz 

‘Sou caiçara’. Ele toma café da 

manhã com paçoca de banana 

verde, cará e inhame.”  

“Caiçara é o cara 

que nasce e vive  na 

praia, 

independentemente 

da atividade de 

trabalho dele. O 

cara nascido aqui e 

que tem pousada é 

caiçara.” 

(resultado de encontro do Núcleo de Aprendizagem  de Trindade - 

UNIDOS POR TRINDADE, CONSTRUINDO O FUTURO, 2011) 

CAIÇARAS  
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Catuçaba, lugar bom 

 

(...) É a sensação que eu tive a primeira vez 

que eu vim aqui. Você sai tonteando de uma 

estrada que faz muita curva e que tem a 

paisagem exuberante. Quando entra na vila, 

vê as casas enfileiradas. O povo curioso. Eu 

me identifico com essa forma de ser cordial, 

todo mundo está sempre se comunicando só 

num piscar de olho.  

O povo daqui é muito solidário. Se você fica 

doente, as pessoas ficam perguntando se 

você melhorou. Aqui só passa frio e fome se 

você se esconder, pois a solidariedade é 

muito grande.  

Quando eu tinha menos idade, eu achava 

Catuçaba muito chato, porque é meio 

parado. Depois eu percebi que é muito 

melhor, porque tem liberdade. Pode andar 

de bicicleta, pode ficar em casa sozinha, a 

escola fica aberta pra gente usar a quadra.  

Catuçaba é terra da Cavalhada, do Mestre 

Lauro e do Mestre Renô. 

É tudo isso e um pouco mais...um jeito 

caipira muito bom de ser.  

 

(resultado de trabalho coletivo do Núcleo de 

Aprendizagem de Catuçaba, 

São Luís do Paraitinga - SP) 

CAIPIRAS  
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GLOSSÁRIO 

 Conservação da natureza ou conservação ambiental: é o uso sustentável do 

que há na natureza (os recursos naturais). Quando os recursos naturais são 

utilizados de forma sustentável, não há comprometimento da capacidade da 

natureza de continuar fornecendo os mesmos recursos para as futuras gerações. 

Não usar um recurso natural também é uma forma de conservação ambiental. 

 Empoderamento: é o processo pelo qual pessoas, grupos, comunidades e 

organizações tornam-se aptas a fazer suas próprias escolhas e ter voz, 

visibilidade, influência e capacidade de agir e decidir sobre questões políticas, 

econômicas, sociais, culturais e ambientais que afetam suas vidas. 

 Governança: é um processo de interações entre pessoas, grupos e 

organizações, do governo ou da sociedade civil, que buscam resolver problemas 

que afetam todos. Ela se refere à descentralização das decisões pelo governo, 

com a inclusão da sociedade na tomada de decisões. A governança é guiada por 

princípios que repeitam a diversidade de valores entre as pessoas e que buscam 

benefícios mútuos. 
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 Modo de vida: compreende as pessoas, suas capacidades, o uso de recursos 

naturais e seus meios de sustento. Um modo de vida inclui subsistência, renda e 

bens. Os bens podem ser materiais, como uma casa, um barco e um automóvel 

ou imateriais, como segurança, saúde, conhecimento e felicidade. Um modo de 

vida é sustentável quando as pessoas lidam com pressões sociais, econômicas e 

ambientais e se adaptam, de forma a garantir a continuidade do modo de vida 

para as futuras gerações. 

 Serviços ecossistêmicos: são benefícios que a natureza proporciona para a 

sobrevivência do ser humano, como a decomposição do solo, a oferta de pescado 

no mar e nos rios e a renovação do ar. 

 Território: é uma porção do espaço onde existem pessoas unidas por um 

projeto de desenvolvimento que valorize os recursos naturais locais e a 

identidade das populações que ali vivem. 

 Resiliência socioecológica: é a capacidade de um sistema (comunidade, 

floresta, bacia hidrográfica, cidade) responder a mudanças sem perder suas 

características fundamentais. Um sistema pode ganhar ou perder resiliência. A 

resiliência de uma comunidade está relacionada à sua capacidade de reagir a 

pressões, adaptar-se, reorganizar-se e aprender com as mudanças. 

 Segurança alimentar: é a segurança de acesso permanente a alimentos 

nutritivos e em quantidades suficientes para suprir as necessidades diárias para 

uma vida saudável. 

 Unidade de Conservação: é uma área com seus recursos naturais (como 

peixes, plantas, água, etc) e  limites definidos, e que possui objetivos de 

conservação ambiental. 
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É POSSÍVEL CONSERVAR A NATUREZA E 

DESENVOLVER A COMUNIDADE AO MESMO TEMPO? 

Sim, é possível. As comunidades de Praia 

do Aventureiro, Mambucaba, Tarituba, 

Praia do Sono, Trindade, Ponta do Almada, 

Praia do Lázaro e Catuçaba têm algumas 

lições a ensinar sobre a convivência entre 

o desenvolvimento da comunidade e o 

respeito à natureza. 
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“Na definição de culturas de povos tradicionais, a existência de 

sistemas de manejo de recursos naturais marcados pelo respeito 

aos ciclos naturais é um aspecto relevante. Esses sistemas de 

manejo não são apenas formas de exploração dos recursos 

naturais, mas revelam a existência de um complexo de 

conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, 

de mitos e simbologias que levam à manutenção e ao uso 

sustentado dos ecossistemas naturais” 

(Diegues. 1993. Populações Tradicionais em Unidades de Conservação: o Mito da Natureza Intocada. São 

Paulo:NUPAUB.) 



 

 

 

SEÇÃO 2. AS COMUNIDADES 
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Suas Histórias e Resultados de 

Pesquisa 



“Em nossa época o cientista 

precisa tomar consciência da 

utilidade social e do destino 

prático reservado às suas 

descobertas” 

(Florestan Fernandes, “A Sociologia numa era de revolução social”, 1976) 
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AS COMUNIDADES 
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TRINDADE – Paraty (RJ) 

Trindade é uma vila caiçara 

que vem passando por grandes 

transformações desde a década 

de 1970. O turismo é a marca 

do desenvolvimento econômico 

da comunidade, constituindo-

se mais um componente do 

modo de vida caiçara. 

  

Trindade tem cerca de 1.000 

habitantes e 50 pescadores 

artesanais. A pesca é uma 

atividade cotidiana na economia 

local e um traço marcante do 

modo de vida caiçara.  

©Leila da Anunciação 
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A principal arte de pesca da comunidade é o cerco 

fixo flutuante, que permite ao pescador selecionar o 

pescado que cai na rede. A pesca da tainha, que 

acontece no meio do ano, também é bastante 

importante e mobiliza toda a comunidade durante 

algumas semanas, em torno da captura, distribuição, 

venda e preparo da tainha. 



Trindade está na Mata Atlântica. Todo o seu território está 

dentro da Área de Proteção Ambiental Cairuçu (APA Cairuçu) e 

uma porção da comunidade está no interior do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina. Esta porção inclui uma área 

marinha importante para a pesca de cerco fixo flutuante e 

para o abrigo dos pescadores. 

A combinação da atividade turística com a paisagem de 

remanescentes bem conservados da Mata Atlântica coloca 

Trindade no centro de interesses de conservação da natureza 

e de desenvolvimento imobiliário para o turismo. 

Por mais de 200 anos, Trindade pôde se autogovernar 

como comunidade, desenvolvendo também a agricultura de 

coivara, a pesca, a caça e o extrativismo vegetal e de frutos 

do mar. Somente recentemente, a partir de 1960, Trindade 

passou a se integrar mais intensamente à economia regional, 

por meio da pesca e turismo.  
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Desde a década de 1970, a população de Trindade enfrenta conflitos 

violentos de natureza fundiária com grupos que se apresentam como 

proprietários de parte das terras caiçaras.  

Esses conflitos se perpetuam no tempo, com episódios violentos na 

década de 1970, 1980 e em 2016, com a morte de um jovem 

trindadeiro em sua própria casa, acusado de estar em terras 

particulares. 

As restrições de acesso e uso de recursos naturais na área do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina também mobilizam os trindadeiros.  

Com o apoio de organizações comunitárias de Trindade, os moradores 

buscam garantir o direito de acesso ao seu território junto aos 

gestores do Parque. 
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Entre as diversas mudanças socioambientais 

em Trindade, podemos destacar as mudanças 

na gestão de recursos naturais, a partir de 

meados de 2000, quando as Unidades de 

Conservação começaram a ser implementadas 

na área.   

 

Essa mudança causou impactos na vida de 

mulheres, homens, jovens, crianças e idosos. 

Na discussão da gestão de seu território, os 

Trindadeiros dizem que seus direitos históricos 

e tradicionais sobre a sua comunidade devem 

ser tratados como condição de respeito ao seu 

modo de vida. 

 

O uso de recursos naturais e o acesso à terra 

e ao mar fazem parte do cotidiano de 

Trindade, em atividades de pesca, turismo, 

agricultura e lazer. Os Trindadeiros afirmam 

que suas atividades econômicas devem ser 

tratadas como parte de seu modo de vida. 

 

Interessados na conservação ambiental e na 

luta pela garantia de viver em seu território, 

os Trindadeiros estão representados em 

espaços de participação social, onde buscam 

defender seus interesses de desenvolvimento 

e conservação ambiental. 

 

CONFLITOS TERRITORIAIS 
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As pesquisas de doutorado de Luciana Gomes Araujo e Erika 

Bockstael mostraram que as lideranças das organizações 

comunitárias de Trindade pedem mais atenção dos governos (em 

seus diversos níveis de poder) no que se refere: 

 à garantia de acesso e uso de recursos naturais na área do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, com destaque para a 

pesca; 

 à construção de estação de tratamento de esgoto 

adequada para a comunidade,  

 à participação na tomada de decisões sobre a gestão de 

recursos naturais em seu território, na área da APA Cairuçu 

e Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

A gestão da pesca em Trindade está marcada por um 

dilema na área marinha do Parque Nacional da Serra da 

Bocaina. Para tratar desse dilema, pescadores se mobilizam nas 

suas associações comunitárias – Associação de Barqueiros e 

Pescadores de Trindade (ABAT), Associação de Moradores da 

Trindade (AMOT) e Associação Caxadaço-Bocaina-Mar, além do 

Fórum de Comunidades Tradicionais de Ubatuba, Paraty e Angra 

dos Reis e como representantes no Conselho Gestor do Parque. 

Representados nesses espaços, reivindicam uma oportunidade 

de construção de acordos para a atividade de pesca e turismo 

na área do Parque. 
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TARITUBA E MAMBUCABA, 
 Paraty e Angra dos Reis (RJ) 

Tarituba é uma comunidade com cerca  de 430 habitantes, 

situada ao norte do município de Paraty (RJ), próximo à divisa 

com Angra dos Reis. 

 

Mambucaba está situada ao sul do município de Angra dos Reis e 

engloba as comunidades da Vila Histórica (900 moradores), 

Perequê (36.000 moradores) e Praia Vermelha (350 moradores).  

 

Tarituba e Mambucaba estão localizadas no entorno das Usinas 

Nucleares de Angra dos Reis, do Parque Nacional da Serra da 

Bocaina e da Estação Ecológica (ESEC) de  Tamoios. Além disso, as 

ilhas imediatamente ao sul de Tarituba pertencem à Área de 

Proteção Ambiental (APA) Cairuçu e a Vila Histórica de 

Mambucaba, Praia Vermelha e suas ilhas fazem parte da APA 

Estadual de Tamoios. 

©AnaCarolinaDias 
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Implicações de políticas de conservação ambiental e 

desenvolvimento na pesca artesanal em uma área 

marinha protegida da Baía da Ilha Grande 

 A pesquisa desenvolvida por Rodrigo Rodrigues de Freitas 

analisou a história da pesca artesanal em Tarituba e Mambucaba, 

nos últimos 50 anos. Um aspecto marcante e recente desta 

história diz respeito ao efeito da implantação de Unidades de 

Conservação sobre a atividade dos pescadores. Essa realidade tem 

gerado desafios e oportunidades aos pescadores locais que buscam 

superar os conflitos oriundos das proibições  de pesca na região. 

 Os principais desafios estão relacionados: 

(1) ao baixo nível de comunicação entre os órgãos do governo 

responsáveis pelas decisões sobre o uso da área marinha; 

(2) ao predomínio de interesses individuais e não coletivos nas 

iniciativas que buscam soluções aos problemas da pesca; 

(3) à baixa funcionalidade das regras de pesca, definidas por 

órgãos do governo; 

(4) ao baixo número de pescadores artesanais formalizados junto 

aos órgãos competentes e, 

(5) à baixa representatividade das organizações de pesca 

artesanal. 

 Uma das oportunidades vivenciadas pelos pescadores de 

Tarituba nesse panorama de restrições foi a sua participação na 

construção de acordos para regulamentar sua atividade dentro da 

Estação Ecológica (ESEC) de Tamoios. Esse acordo resultaria na 

assinatura de Termos de Compromisso entre as duas partes, 

permitindo que determinadas pescas pudessem ser feitas dentro 

da Unidade de Conservação. 

©Rodrigo R. Freitas 
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As reivindicações dos 

comunitários de Tarituba e 

Mambucaba por mudanças nas 

regras de pesca foram acolhidas 

pela ESEC Tamoios, em 2012. O 

esforço de negociação entre 

pescadores e gestores da 

Unidade de Conservação pode 

resultar em oportunidades para a 

integração da pesca, turismo e 

conservação ambiental à gestão 

da Unidade de Conservação. 

O envolvimento das comunidades 

de Tarituba e Mambucaba na 

construção de um projeto 

territorial de desenvolvimento 

poderia gerar parcerias com as 

Unidades de Conservação, 

visando criar um modelo de 

qualidade para a cadeia 

produtiva do pescado, que 

aumentasse o valor recebido 

pelo pescador.  

A participação dos pescadores de 

Tarituba na construção de 

Termos de Compromisso  

favoreceu a conscientização de 

diversos grupos sobre o papel dos 

pescadores na governança e na 

conservação ambiental. 

©Rodrigo R.Freitas 
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A pesquisa desenvolvida por Ana Carolina 

Esteves Dias teve como objetivo delinear 

um programa de monitoramento 

participativo da pesca artesanal de 

Tarituba. 

A demanda por esta pesquisa surgiu do 

contexto local, como um requisito para a 

celebração de Termos de Compromisso de 

Pesca entre a Estação Ecológica (ESEC) de 

Tamoios e os pescadores artesanais de 

Tarituba. 

Os principais pesqueiros de Tarituba estão 

localizados dentro da Estação Ecológica 

(ESEC) de Tamoios, que é uma Unidade de 

Conservação de proteção integral. 

Isto significa que não são permitidas 

atividades de extração de recursos naturais 

em sua área. Implementada ao longo dos 

últimos 10 anos, as ações da ESEC que 

restringem a atividade do pescador 

artesanal de Tarituba vêm ocasionando 

conflitos entre eles e os gestores desta 

Unidade de Conservação. 

A fim de atenuar esses conflitos e 

regulamentar a atividade de pesca 

artesanal de Tarituba, os Termos de 

Compromisso começaram a ser negociados 

em 2012, entre as duas partes. 

Infelizmente, esse processo não foi 

concluído com êxito. 

Monitoramento participativo da pesca na 

comunidade de Tarituba, Paraty-RJ:  

conciliando conservação e pesca artesanal 
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Em oficinas participativas com pescadores, gestores 

da ESEC Tamoios, Secretaria de Pesca de Paraty, Colônia Z-18 de 

Pescadores de Paraty e Fundação Instituto de Pesca do Rio de 

Janeiro (FIPERJ) definimos quatro objetivos para o monitoramento:  

O conhecimento dos pescadores 

revelou o respeito pelo ciclo 

reprodutivo de algumas espécies-

alvo e a importância cultural da 

pesca para a comunidade. 

A abordagem participativa adotada 

nas oficinas criou uma arena de 

discussão entre as partes envolvidas, 

que ainda precisa ser fomentada. No 

entanto, é preciso considerar que a 

participação não garante a partilha 

de conhecimentos. 

Explorar diversos sistemas de 

conhecimento e favorecer o 

empoderamento das comunidades 

locais pode incrementar a gestão 

costeira no Brasil. No contexto de 

Tarituba, a celebração dos Termos 

de Compromisso seria uma 

oportunidade para novos 

experimentos e avaliação da 

efetividade das estratégias de 

gestão, aplicadas na região até o 

momento. 
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PRAIA DO SONO - Paraty (RJ) 

A comunidade da Praia do 

Sono fica localizada dentro da 

Reserva Ecológica Estadual da 

Juatinga (REEJ), no município de 

Paraty. O acesso à comunidade 

caiçara de cerca de 300 

habitantes só é possível por 

barco ou por trilha dentro da 

mata. Comumente, os homens 

da Praia do Sono são pescadores 

ou barqueiros, enquanto as 

mulheres são donas de casa 

(poucas têm empregos formais). 

Atividades ligadas ao turismo 

são também fonte de renda para 

as famílias. 

©CamilaIslas 
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Na pesquisa realizada por 

Camila Islas foi possível registrar 

que os moradores interagem 

historicamente com a fauna 

local, estando o seu modo de 

vida e bem-estar intimamente 

ligados a essa interação. 

Além disso, praticam a 

conservação da natureza com 

significado próprio. Na 

comunidade, os animais 

silvestres são utilizados como 

alimento, animais de estimação 

e ingredientes para remédios. 

Conflitos acontecem quando os 

animais geram prejuízos aos 

moradores (na agricultura, 

criação de animais domésticos e 

à saúde humana). Neste 

contexto, os comunitários 

desenvolveram um robusto 

conhecimento sobre a fauna, 

que pode ser utilizado no 

manejo da REEJ.  



O Conhecimento ecológico dos moradores da Praia do 

Sono sobre a fauna local pode subsidiar ações de 

manejo na Reserva da Juatinga 

O conhecimento local de que os animais de 

caça engordam no inverno e se reproduzem na 

primavera deu origem à "regra caiçara". Segundo 

esta regra local, só se pode caçar no inverno, 

época também em que a pesca é mais difícil. 

Esta regra era uma das mais respeitadas pela 

comunidade. 

 A “regra caiçara” mostra a capacidade da 

comunidade de se auto-organizar e conservar os 

recursos naturais que utilizam. 

Os principais desafios atuais que a comunidade 

enfrenta com relação à fauna silvestre são 

ocasionados pelas restrições legais da atividade 

da caça. Algumas famílias da região ainda 

necessitam dos recursos naturais para garantir 

sua subsistência, mas a situação é negligenciada 

pelo poder público. 

Mamíferos Aves Répteis 
Paca (Cuniculus paca) 

Jacu  
(Penelope obscura) 

Lagarto-teiú 
(Tupinambis 
merianae) 

Cutia (Dasyprocta leporina) 

Gambá (Didelphis sp.) 

Tatu (Dasypus sp.) Macuco  
(Tinamus 
solitarius) 

Coati (Nasua nasua) 

Veado (Mazama americana) 

Porco-do-mato (Pecari tajacu) 

Tucano  
(Ramphastos sp.) 

Macaco-prego (Sapajus 

nigritus) 

Jaguatirica (Leopardus sp.) 

Lista de animais 

silvestres 

apontados como 

relevantes para 

o manejo da 

REEJ 

 Atualmente, os moradores da Praia do Sono não participam de iniciativas de uso 

sustentável de animais silvestres. No entanto, começam a articular-se para encontrar 

soluções não danosas aos ecossistemas e à fauna, no desenvolvimento de atividades de 

turismo (ex. ecoturismo), que é importante fonte de renda da comunidade.  
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PRAIA DO AVENTUREIRO, 
Ilha Grande (RJ) 

A Vila do Aventureiro, localizada na Ilha Grande, é famosa por seu ambiente 

paradisíaco, conservado, de isolamento, e de um povo acolhedor. Também se 

conhece por seu trajeto muitas vezes inviável e de mar grosso, mas que nem por 

isso, e nem por todas as dificuldades de estar em uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral, fez com que seus moradores deixassem seu lugar.  

A pesquisa realizada entre 2011 e 2013 por Deborah Prado teve como objetivo 

investigar a história da comunidade e como seus modos de vida existentes na 

década de 1970 mudaram com o tempo.  De forma impressionante, todas as 

atividades e estratégias de modos de vida se rearranjaram, mas ainda se mantêm 

de alguma forma na maioria das famílias caiçaras do Aventureiro, como a pesca, o 

extrativismo, a agricultura (ainda que em menor quantidade), o cultivo em 

quintais e o artesanato. Outras atividades surgiram depois, como o turismo, que 

tem hoje um papel fundamental na renda da comunidade. 

Essas adaptações indicam uma capacidade 

adaptativa, de reorganização e inovação, 

especialmente no enfrentamento de 

adversidades que ocorreram em sua história. 

As atividades tradicionais e a relação com o 

ambiente alimentaram a memória social e o 

conhecimento ecológico local de seus 

moradores. Todos esses fatores 

conjuntamente também contribuíram, e vêm 

contribuindo para a conservação ambiental e 

o fortalecimento comunitário nos momentos 

de necessidade.  
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Os dados  da pesquisa mostraram 

que a diversificação de estratégias 

de geração de renda e de 

subsistência foi um fator muito 

importante para a resiliência e 

capacidade adaptativa das famílias 

como um todo, tanto para atividades 

assalariadas e rendas fixas quanto 

para atividades dependentes dos 

recursos naturais. 

Foram levantados pontos de alerta 

para a perda de coesão social e 

auto-organização, que estão 

diretamente relacionados à 

intensificação dos conflitos 

territoriais advindos de uma política 

de gestão não participativa e a um 

processo de individualização e 

racionalidade econômica cada vez 

maior entre as famílias. 
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 Os dados de monitoramento da pesca 

artesanal em um intervalo de 15 anos 

mostraram que a pesca do Aventureiro 

continua ativa e com importância 

significante para toda a comunidade, 

em particular para a sua segurança 

alimentar,  seu reconhecimento 

identitário e bem-estar.  

A quantidade e diversidade de pescado 

pouco variou neste intervalo de tempo, 

indicando a sustentabilidade da 

atividade pesqueira local.  

 

 

A diversidade de modos de vida como fator 

de resiliência e adaptação 

  



 

PONTA DO ALMADA – Ubatuba (SP) 

O conhecimento ecológico das comunidades caiçaras contribui 

para diminuir a vulnerabilidade das mesmas frente às 

mudanças ambientais locais e globais. 32 
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 A Ponta do Almada é uma 

comunidade caiçara de 

aproximadamente 270 pessoas, situada 

no norte de Ubatuba. A pesquisa 

realizada entre 2011 e 2012 por Luziana 

Garuana, teve como objetivo mostrar 

como os pescadores artesanais 

percebem mudanças ambientais e 

climáticas em sua comunidade, fazendo 

uso do conhecimento que possuem 

sobre o ambiente natural. 

O conhecimento ecológico local de 

comunidades dependentes de recursos 

naturais é um recurso poderoso, que 

deve ser utilizado conjuntamente com o 

conhecimento técnico e científico na 

análise da vulnerabilidade dessas 

comunidades. 



 Os resultados do estudo na 

Ponta do Almada mostraram que os 

pescadores percebem mudanças nas 

condições do tempo e do mar, como 

mudanças de ventos, temperatura do 

ar e da água do mar, regime de 

chuvas, qualidade da água do mar e 

nível do mar. 

 Quando a comunidade percebe 

que o ambiente está mudando, ela 

procura estratégias para  minimizar 

os efeitos sobre o seu modo de vida. 

Os pescadores da Ponta do Almada 

relataram diversas atitudes para se 

adaptar a essas mudanças. Por 

exemplo, eles adotaram novas 

estratégias de pesca, com a escolha 

de novas espécies de peixes e 

diferentes locais de pesca. A maioria 

dos moradores da Ponta do Almada 

também passou a investir em 

atividades relacionadas ao turismo, 

como uma fonte alternativa de 

renda. A percepção de mudanças 

ambientais pelos pescadores 

possibilita ajustes para o sucesso na 

pescaria e mesmo a sua 

sobrevivência no mar.  

 O conhecimento dos 

pescadores foi muito importante 

para a percepção das mudanças 

ambientais, e se mostrou relevante 

para buscar caminhos de 

adaptação às mudanças. 

 As mudanças nas estratégias 

de pesca indicam que a 

comunidade tem capacidade de 

adaptação às mudanças ambientais 

e climáticas atuais. Essa 

capacidade  aumenta a resiliência 

da comunidade em situações de 

vulnerabilidade. 
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Vulnerabilidade e Capacidade Adaptativa na Pesca 
Artesanal da Ponta do Almada diante das 

Mudanças Ambientais Locais e Globais 



PRAIA DO LÁZARO – Ubatuba (SP) 

Os bairros do Lázaro e Saco da 

Ribeira (considerados uma só 

comunidade) estão localizados em 

Ubatuba, São Paulo, onde vivem 

cerca de 500 famílias, entre as 

quais cerca de 40 têm a pesca 

como parte de seus modos de 

vida.  

Na pesquisa realizada por 

Marta Leite foi possível identificar 

os maiores choques e estresses, 

as respostas, e as principais 

consequências para os modos de 

vida das famílias de pescadores 

locais.  

Além disso, uma análise de 

como estas mudanças afetaram 

indivíduos, famílias e a 

comunidade também foi 

conduzida na pesquisa. 

Os principais resultados encontrados 

foram que as mudanças sociais e 

ambientais geraram perdas e ganhos para 

os pescadores locais. Entre os maiores 

desafios estão a perda de direitos às 

atividade tradicionais, a perda de áreas de 

pesca, e conflitos devido à pesca ilegal. 

Entre os ganhos estão uma maior oferta de 

empregos, mais educação e maior 

segurança alimentar.    

Finalmente, como consequências do 

desenvolvimento econômico na área, os 

modos de vida se tornaram mais 

individualizados, enfraquecendo os laços 

entre pescadores caiçaras. No entanto, a 

recente reativação da Associação de 

Pescadores do Saco da Ribeira representa 

uma esperança para o futuro da pesca 

artesanal na área de estudo. 
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O histórico de conflitos e do manejo 

não inclusivo no Lázaro e Saco do 

Ribeira tornam a participação dos 

pescadores um grande desafio. 

No futuro uma maior organização e 

união entre pescadores artesanais 

será essencial para que os mesmos 

tenham força para reivindicar o 

direito à manutenção de seus meios 

de vida. 

Por fim, mudanças na forma como os 

órgãos ambientais se relacionam com 

os pescadores artesanais dependerão 

em grande parte do sincero esforço 

dos órgãos competentes em 

conquistarem a confiança dos 

pescadores, um processo que será 

lento, e exigirá dedicação e 

comprometimento.  
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CATUÇABA - São Luís do Paraitinga (SP) 
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A vila de Catuçaba está localizada no 

município de São Luís do Paraitinga, no 

Alto Vale do Paraíba paulista. Catuçaba 

está próxima do Parque Estadual da 

Serra do Mar e é cortada pelo Rio do 

Chapéu. Esse rio forma uma importante 

bacia de água doce, que abrange cerca 

de um terço do território do município.  

A paisagem dessa região é formada 

por um mosaico de diferentes formas 

de uso do solo, com matas nativas e 

recuperadas, pastagens, plantações de 

eucalipto e roças diversas. É uma 

paisagem exuberante, entrecortada de 

morros, com muito verde e cachoeiras. 

O “mar de morros” da região pode ser 

avistado ao longo de uma estrada, que 

chega à simpática vila de cerca de 800 

moradores. 

Catuçaba possui um núcleo urbano e 

sua zona rural. Embora faça parte de 

São Luís do Paraitinga, a vila tem uma 

identidade cultural única e especial. O 

nome já indica o cenário: Catuçaba, em 

tupi, significa “lugar bom”.  

A população local, em sua maioria, é conhecida por caipira, um povo formado por 

guardiões de muitas tradições culturais, mas há também moradores provenientes de 

grandes cidades, atraídos pela natureza ou por um estilo de vida mais simples. 

O povo é essencialmente rural, tendo como principal atividade econômica a pecuária 

de leite. A preservação de aspectos da cultura tradicional caipira como a música 

(modas de viola, brão, jongo), a tradição oral (lendas e causos), a culinária (pastel 

caipira, canjiquinha, pratos à base de pinhão) e o artesanato (utensílios de taboa, 

máscaras originárias da tradição ibérica, bordados) é um traço marcante de Catuçaba. 



A pesquisa “Fatores que regulam a 

qualidade dos serviços ecossistêmicos em 

uma paisagem rural de São Luís do 

Paraitinga, SP: subsídios para a gestão com 

base na resiliência socioecológica” está 

sendo realizada por Alice Ramos de Moraes.  

 

Os resultados esperados pretendem 

evidenciar as diferentes percepções das 

pessoas e a importância que elas dão ao 

que a natureza dá ao ser humano (água, 

alimento, terra, etc), além de sensibilizá-

las para os fatores que afetam esses 

benefícios da natureza e incentivá-las a 

tornarem-se agentes de mudanças 

desejadas.  

 

Os principais desafios da comunidade 

são relativos à organização e participação 

coletiva em torno de questões ambientais, 

cujo apelo para a agregação da 

comunidade não aparenta ser tão forte 

quanto ao de manifestações culturais. 

Porém, há iniciativas de valorização e 

sensibilização quanto ao patrimônio 

ambiental local, como atividades pontuais 

desenvolvidas por professores da rede 

municipal, projetos de restauração 

ecológica, parcerias entre funcionários de 

diferentes instituições com vistas ao 

desenvolvimento sustentável da região, e 

também parceria entre uma ONG e 

cidadãos para desenvolvimento e execução 

de projeto de educação ambiental em 

âmbito municipal. 

37 

 

©
A
li
c
e
M

o
ra

e
s 



Núcleo de Aprendizagem Comunitária em 

Conservação e Desenvolvimento Integrados - 

Catuçaba (abril 2012 - junho 2014) 
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O principal resultado do Núcleo de 

Aprendizagem de Catuçaba foi o fomento 

à organização de um coletivo de 

moradores da comunidade, que se auto-

intitulou “Comunidade da Vila”. Esse 

coletivo continua, mais de um ano após 

o fim do projeto, se reunindo 

semanalmente para conversar sobre 

diversos temas de interesse coletivo e 

para organizar ações como mutirões, 

bazares para comercialização de 

produtos locais, e festejos relacionados à 

cultura local. 

As extensionistas ajudaram a criar 

ambientes favoráveis para a interação 

dos comunitários, mostrando 

ferramentas de diálogo e planejamento 

que foram úteis para catalisar a ação 

coletiva em torno de objetivos comuns 

ao Núcleo. 

Algumas das pessoas atuantes nesse 

coletivo já eram lideranças ativas na 

comunidade, e o projeto proporcionou 

meios para que essas lideranças 

pudessem dialogar com maior frequência 

e de maneira mais efetiva, atraindo a 

participação de outros interessados. 

Outro resultado do coletivo 

“Comunidade da Vila” foi o 

reconhecimento conquistado junto à 

população local e ao poder público como 

um representante dos interesses da 

comunidade. Como exemplos da 

representatividade do “Comunidade da 

Vila” podemos mencionar sua 

participação em Conselhos Municipais e a 

solicitação, por parte de agentes do 

poder público, para a organização de 

encontros com a comunidade para 

discutir questões como a iluminação 

pública na vila. 

©LucianaAbrahamsson 



Todo e qualquer projeto ou ação em Catuçaba terá 

maiores chances de sucesso se a identidade cultural local 

for tratada como elemento central. Temas como 

conservac ̧a ̃o ambiental e desenvolvimento local 

provavelmente farão mais sentido para a população local 

se trabalhados a partir da dimensa ̃o cultural. 

reconhecer as múltiplas formas de participação, criando 

ambientes que favoreçam essa diversidade. Por exemplo, a 

participação em reuniões não deve ser considerada como único 

indicador de participação, já que nem todos os comunitários têm 

o hábito de ir às reuniões; 

39 

 

fortalecer as lideranças, mesmo que sejam poucas, pois elas é 

que têm mais chances de manter os processos de auto-

organização ao longo do tempo; 

valorizar tanto as iniciativas de longa duração quanto as de curta 

duração. As iniciativas curtas (por exemplo, festejos) acabam 

por fortalecer os processos longos, na medida em que o grupo, 

ao trabalhar junto, vai ganhando reconhecimento e capacidade 

de influenciar na governança. 

É importante para os extensionistas: 
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NÚCLEO DE APRENDIZAGEM EM TRINDADE 

“Unidos por Trindade, Construindo o Futuro” 

As edições de “O TRINDADEIRO” resultaram em  reflexão 

e divulgação de questões socioambientais locais, como a 

relação da comunidade com o Parque Nacional da Serra da 

Bocaina e a necessidade de controle dos cães de Trindade, 

por meio de campanhas de castração voluntária. 

Os comunitários decidiram sobre os assuntos que 

gostariam de tratar no jornal, redigiram as matérias e 

conseguiram patrocinadores para a sua impressão. 

Ao pedirmos o consentimento à comunidade para 

apresentarmos os resultados da confecção do jornal em 

evento acadêmico, um comunitário se manifestou:  “O 

Jornal tem que subir a Serra!!! Tem que ser conhecido!”. 

O Jornal enriqueceu a comunicação na comunidade e 

para fora dela, refletindo no aumento da autoestima das 

pessoas, na capacidade de se organizarem em torno de uma 

ação coletiva e na valorização de sua cultura. 

 Entre 2011 e 2013  o Núcleo de 

Aprendizagem em Trindade, 

denominado pelo grupo como UNIDOS 

POR TRINDADE, CONSTRUINDO O 

FUTURO desenvolveu algumas ações, 

entre elas a publicação de dois 

números do Jornal da Comunidade “O 

TRINDADEIRO”. 

.  
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A partir da identificação de 

demandas para tratar de questões 

de turismo no espaço marinho do 

Parque Nacional da Serra da 

Bocaina, um ciclo de cursos com 

temas sobre turismo, conservação 

ambiental e gestão de Unidades de 

Conservação foi realizado em 

Trindade, no ano de 2013. Esses 

cursos foram planejados e 

organizados pela ABAT, juntamente 

com alguns pesquisadores-

extensionistas do CGCommons, 

especialmente Natália Bahia e Erika 

Bockstael.  

Essa iniciativa mostrou como a 

construção do conhecimento na 

forma de capacitação pode 

empoderar pessoas e organizações. 

© Natália Bahia 
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Capacitação para a construção participativa do 

conhecimento e ligada à demanda da comunidade 
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                                                                            A imagem do 

CONQUISTAS E RIQUEZAS 

Nesta seção, você encontrará VALORES, RECURSOS SOCIAIS E CULTURAIS 

(conhecimento e capital social) e AÇÕES DE EMPODERAMENTO DAS 

COMUNIDADES. São riquezas que fortalecem a identidade caiçara e caipira. 

 Os modos de vida e o bem-estar 

das comunidades estão intimamente e 

historicamente ligados  ao  

conhecimento sobre a natureza. 

 A relação com a natureza enriquece 

a  memória social e ecológica da 

comunidade. 

 O conhecimento ecológico é uma 

riqueza que as comunidades possuem 

para a conservação ambiental e para 

a tomada de decisões sobre o uso de 

seu território. 

 O conhecimento ecológico local, 

nas comunidades, é profundo, 

dinâmico e está em constante 

inovação e transformação.  

 O conhecimento ecológico local das 

comunidades está associado à 

diversidade de uso de recursos 

naturais, como a fauna para 

subsistência, a roça e a pesca. 

 A pesca costeira artesanal é mais 

do que uma atividade econômica nas 

comunidades caiçaras, ela é um 

componente importante da cultura e 

identidade caiçaras. 

Conhecimento e Identidade das Comunidades 

©AnaCarolinaDias 
©DeborahPrado 

44 

 



Empoderamento 

COMUNITÁRIAS 

Capital Social e Capacidade Adaptativa das Comunidades 

 A capacidade adaptativa das 

comunidades caiçaras para a 

reorganização e a inovação de seu 

modo de vida é especialmente 

importante no enfrentamento das 

adversidades socioambientais. 

 As habilidades de organização, 

comunicação, mobilização e 

cooperação são percebidas pelas 

relações na comunidade e com grupos 

organizados. 

 As lideranças, grupos e 

organizações comunitárias estão 

conectados com movimentos sociais 

de representação dos povos 

tradicionais. 

 As lideranças mais velhas são 

importantes detentoras do conhecimento 

e cultura local.  

 As lideranças comunitárias jovens que 

atuam na defesa da identidade caiçara, 

de seu modo de vida e de sua cultura 

estão se fortalecendo na Modernidade. 

 As comunidades estão representadas 

em diversos Conselhos Gestores de 

Unidades de Conservação. 

 As comunidades estão representadas e 

são atuantes no Fórum das Comunidades 

Tradicionais de Ubatuba, Paraty e Angra 

dos Reis. 
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  As comunidades possuem 

significado próprio  sobre a 

conservação da natureza. 

 As comunidades possuem regras 

locais de manejo da fauna.  

 Em muitas comunidades , há 

respeito ao ciclo reprodutivo de 

peixes e outros pescados. 

Conservação Ambiental 

  As comunidades estão 

conquistando mais empregos, renda, 

acesso a educação e segurança 

alimentar. 

 A prática da pesca costeira 

artesanal é fundamental para a 

segurança alimentar das comunidades 

caiçaras. 

 O turismo, seja ele motivado pelas 

belezas cênicas das comunidades e/ou 

pelas manifestações culturais, tem 

surgido como estratégia de modo de 

vida complementar às tradicionais 

nestas comunidades. 

Desenvolvimento Local 
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                                                                            A imagem do 

CONQUISTAS E RIQUEZAS 



 Implantação de programa de Educação 

Ambiental na Rede Municipal de 

Educação (Catuçaba). 

 Restauração florestal (Catuçaba). 

 Elaboração de protocolo de 

monitoramento socioambiental da pesca 

artesanal, baseado no conhecimento 

ecológico dos pescadores (Tarituba). 

 Reativação da Associação de 

Pescadores (Lázaro/Saco da Ribeira). 

 Elaboração e divulgação da Carta de 

Trindade: reafirmação da identidade e 

território caiçara. 

 Participação na revisão e monitoria do 

Plano de Manejo do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina (Trindade). 

Ações Comunitárias 

 Elaboração de Cartografia Social do 

Território da Trindade. 

 Captação de recursos para projetos 

comunitários (Associação de Barqueiros e 

Pescadores de Trindade). 

 Luta pela criação de Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável 

(Aventureiro). 

 Elaboração e divulgação do Jornal 

Comunitário "O Trindadeiro" . 

 Fundação da Coordenação Nacional 

Caiçara (Trindade, Praia do Sono, 

Tarituba e outras comunidades). 

 Participação da fundação da Mesa de 

Diálogo Permanente do território do 

Mosaico Bocaina (Tarituba,  Praia do 

Sono, Trindade e outras comunidades). 

© Paula Chamy 
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COMUNITÁRIAS 



CAMINHOS PARA O 

EMPODERAMENTO 
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1. A resiliência das famílias  é beneficiada 

pela diversificação de estratégias de modos de 

vida da comunidade do Aventureiro. Essas 

estratégias incluem tanto as atividades 

econômicas que geram renda, quanto as 

atividades de subsistência, baseadas no uso de 

recursos naturais. Essa característica merece 

ser valorizada pelas comunidades caiçaras e 

caipiras, como um meio de fortalecerem  sua 

resiliência diante de adversidades vindas de 

dentro e fora da comunidade. 

2. O profundo conhecimento ecológico das 

comunidades merece sempre ser lembrado 

como um recurso precioso para eventuais 

adaptações diante de mudanças ambientais 

locais e globais. 

3. A importância da fauna local para a 

subsistência e bem-estar da Praia do Sono 

mostra que a comunidade detém o 

conhecimento necessário para se envolver em 

ações de manejo da fauna. A construção 

destas ações junto com a comunidade pode 

contribuir para a conservação da natureza. 

4. As comunidades estudadas estão 

envolvidas em ações de gestão do uso da terra 

e do mar. Esse envolvimento  é importante 

para a participação da comunidade em 

tomadas de decisão sobre o seu território, o 

que inclui ações de conservação da natureza. 

5. A comunidade de Trindade tem grande 

capacidade de se organizar, trabalhar 

coletivamente, buscar ajuda e cooperar 

dentro e fora da comunidade. Essa capacidade 

se estende para outras comunidades. Quanto 

mais pessoas são incluídas e conscientizadas 

em ações coletivas, mais promissora será a 

melhora da qualidade de vida da comunidade. 

6. O acesso à informação  e a apropriação do 

conhecimento local sobre a natureza e a 

cultura abrem caminhos para a consolidação 

dos território tradicionais, com qualidade de 

vida e meio ambiente saudável. 

PARA CONSIDERAR… 
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7.  O estudo do Aventureiro mostrou que é 

necessário dar atenção à perda de coesão 

social e pouca auto-organização da 

comunidade. No Aventureiro e em outras 

comunidades, essa perda está ligada aos 

conflitos territoriais advindos de uma 

política de gestão não participativa de 

recursos naturais, e também de processos de 

individualização e racionalidade econômica 

cada vez maior entre as famílias. 

8.  Um dos estudos de Trindade mostrou 

que há muitas pessoas que não têm 

informações sobre o que acontece na 

comunidade, como no caso da gestão de 

Unidades de Conservação. Isso acontece em 

outras comunidades também. As pessoas que 

não têm acesso à informação podem ser 

excluídas de processos de decisão da 

comunidade. Essa situação pode ser 

transformada quando lideranças 

comunitárias disseminam as informações e 

buscam envolver as pessoas nas discussões 

da comunidade. 

9. As comunidades caiçaras estão 

representadas nos Conselhos de Unidades de 

Conservação. O exercício da participação 

nos Conselhos nos mostrou que o 

desenvolvimento das organizações 

comunitárias pode ajudar muito a 

empoderar a representação das lideranças 

nesses Conselhos. Há boas possibilidades 

para que as organizações comunitárias: (i) 

conquistem mais autonomia financeira e de 

execução de projetos e (ii) formem 

parcerias entre comunidades e com 

organizações externas à comunidade. 

10. É direito das comunidades ter acesso   

a políticas, programas e ações  dos governos  

(em todos os seus níveis de poder) , que 

conciliem a conservação ambiental, o 

desenvolvimento econômico e o bem estar.  

O direito das comunidades aos seus 

territórios  tradicionais  está garantido  pela  

Política  Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT, Decreto Federal  

6040/2007) . 



AS COMUNIDADES NO MUNDO 

O  mapa abaixo mostra os países onde os pesquisadores-extensionistas 

apresentaram trabalhos sobre as comunidades deste caderno. Foram 

eventos acadêmicos onde diversos pesquisadores, técnicos e lideranças 

de povos indígenas e tradicionais, bem como de movimentos sociais e 

ecológicos, puderam conhecer a realidade das comunidades caiçaras e 

caipira por nós estudadas. Ao apresentar nossos trabalhos, pudemos 

conhecer desafios semelhantes que outras comunidades do planeta 

enfrentam. E também conhecer histórias de sucesso que podem 

inspirar outras comunidades. 
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“Os impactos de políticas de desenvolvimento e 

conservação atingem homens, mulheres, jovens, 

crianças e idosos de formas distintas. Esses 

grupos valorizam a sua liberdade de exercer as 

atividades que os definem como caiçaras. Eles 

valorizam aquilo que lhes falta ou o que estão 

em risco de perder. Seus anseios incluem 

qualidade de vida familiar, acesso a educação, 

boa saúde, felicidade, remuneração financeira,  

acesso a trabalho, segurança, dignidade, 

capacidade de permanecer em seu lugar de 

moradia, acesso aos recursos naturais e paz” 

 (Erika Bockstael) 

Mensagem Final 
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