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Transcrição de entrevistas 

Os nomes dos entrevistados foram omitidos. 

 

Entrevista com casal de moradores proprietários de uma pousada, camping e 

restaurante.  

 

Queria que vocês fizessem uma apresentação, assim, inicial, nome e o que vocês 

fazem na Barra do Una? 

Marido: O meu nome é... Sou daqui mesmo da região. Nasci aqui em Itanhaém, sempre 

morei aqui no litoral. Morei um tempo fora, mas um tempo aqui mesmo na região. Sinto 

assim caiçara não, é? E já tenho quarenta e oito ano de idade. Minha profissão é 

vigilante, mas agora eu não to exercendo a função. 

 

E trabalha aqui? 

Marido: Sim aqui na reserva. 

 

E trabalha aqui também no empreendimento? 

Marido: Ah, sim eu ajudo, direto, nas minhas folgas. Inclusive, até bom citar isso, a 

área da vigilância foi desativada. 

 

Pode falar. 

Marido: O motivo. O novo gestor que entrou lá em cima, entendeu? 

 

Gestor da onde? 

Marido: Da Fundação. 

 

O Roberto? 

Marido: Outro. É. Não to lembrado o nome dele, daqui há pouco eu lembro e eu te falo. 

 

Tudo bem, se não lembrar, você pode me falar depois. 

Marido: Essa pessoa cortou um monte de vigilante, entendeu? Inclusive tem eu e tem 

mais aí umas vinte pessoas desempregadas. Todo mundo que trabalhava de vigilante 

aqui na área ficou desempregada por causa dessa pessoa. Segundo diz ele é pra reduzir 

gastos. E uma coisa que seria importante, porque o vigilante, se você perguntar para 
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todos os guarda-parque, eles vão dizer que o vigilante ajudava muito na conservação da 

mata atlântica, na invasão de palmiteiro, essas coisas. Hoje em dia eles estão sozinho. 

Hoje em dia eles estão sozinho, eles não podem andar armado. Nós trabalhava armado. 

Então, dava uma força aí nessas área. Hoje em dia tá todo mundo desempregado que... 

Cortou. Cortou todo mundo e diz que pra reduzir gasto. Agora a gente não. Inclusive os 

guarda-parque não acha interessante isso.  

 

É interessante você falar tudo isso daí, porque faz sentido, tem haver. 

Marido: Tá tudo descoberto, hoje se você conhece aqui Parnapoa, Juquiá, aqui a Barra 

do Una. Aqui mesmo a Cachoeira do Paraíso. Tudo este trechos aí tá descoberto. Sem 

vigilante, a reserva tá a Deus dará. Agora, eu não sei que tipo de conservação eles 

querem fazer, sem ter ninguém pra proteger, pra orientar né, os turista, que era nosso 

trabalho. Nós trabalhava muito com turista. É uma coisa que seria legal até mesmo... Eu 

ainda lembro o nome do rapaz pra falar pra você.  

 

Se você não lembrar, você pode, recordar, eu anoto depois. Anoto no caderno, pra 

deixar exatamente o que você quer falar. 

Marido: Eu faço isso com certeza, pra deixar o que você quer falar exatamente. Porque 

os guarda-parque são muito poucos, pra o tamanho que tem nossa reserva. É muito 

pouco guarda-parque, eles não dão conta de tomar conta de tudo. Então foi quando 

entrou a terceirizada. No começo entrou uma terceirizada. No começo entrou uma firma 

boa que ficou de quatro anos de contrato, a “Treze Paulista” de São Miguel Paulista de 

São Paulo. Ficou quatro anos, depois as outras que veio, é só contratinho de um ano, 

oito meses, e não é o suficiente, principalmente no verão, eles pegam um contingente 

muito pouco de vigilante, acabou o verão, acaba tudo, e aí começa a depredação, de 

caca ao palmito, e o pessoal aproveita. Essa área aí tá sentido falta, principalmente nós 

que somo morador aqui, tamo sentindo falta dessa atividade. Lá fora tem área de 

vigilante, mas tem que sair daqui. Mas fica difícil a gente sair da cidade, voltar tarde pra 

casa. Isso é uma coisa que tá pegando aqui na Reserva. Sem falar de outras coisas, que 

você já sabe, dificuldade telefone, iluminação de rua que todo mundo paga taxa de 

imposto, e nunca teve iluminação na rua. E por aí começa. É tanta coisa errada que a 

gente não acredita. 
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E você, pode falar da sua pousada. A estrutura dela. Os quartos essas coisas todas. 

Esposa: Meu nome é... Sou moradora daqui, nasci aqui, tenho 38 ano e sempre morei 

aqui. Por sinal eu gosto muito de morar aqui. E eu tenho a pousada, quarto com cozinha 

e banheiro, cama de casal e beliche, com fogão e geladeira. Mas no inverno a gente tem 

muita dificuldade, pra pousada, pra área de camping, porque não tem turismo. Aqui a 

gente vive do turismo praticamente três meses, que são a temporada. No inverno, a 

gente passa até dificuldade. Nessa época a gente vive da pesca, eu tenho carteira de 

pesca. A pesca a gente sobrevive no inverno, no inverno a gente vive da pesca, a gente 

tira marisco.  

 

Você também faz isso? 

Esposa: Eu faço. Eu tiro marisco com a minha mãe, com as minhas irmãs e com ele, e a 

gente cozinha, tira o miolo e vende. Vende aqui no Bar, pra alguém que aparece no final 

de semana. A gente pesca. Eu passo rede com ele. Então, quando a gente não consegue 

vende fica um pouco difícil. E a gente come, vai congelando, vai dando pras pessoas. 

Mas pelo turismo no inverno a gente tem muita dificuldade, né, então, a gente vive três 

meses vive da pesca, eu tenho carteira de pesca. Inclusive tem agora um rapaz, ele tá 

montando com a gente, como chama? 

Marido: Cooperativa. 

Esposa: Cooperativa, ele tá fazendo pra gente poder usufruir mais da pesca, inclusive, 

eu não sei se é por causa da pesca, parou, um pouquinho a reunião. Mas já tá bem 

andado, já foi pro cartório. Seria até bom uma época que tivesse aqui uma reunião você 

pudesse vir pra ver. 

 

E já tem umas reuniões? 

Esposa: E a gente achou bem interessante, o rapaz ele tá trabalhando junto com a 

colônia de pesca. 

 

E ele é daqui? 

Esposa: Não, ele é de Santos, se não me engano, eu tenho dúvida. Ele tá trabalhando 

com a colônia de Peruíbe. É o Pedrinho que vem, e a gente achou bem legal o trabalho 

dele, porque ele vai puxar renda pra gente. Ele já montou uma aí, qual que foi o lugar 

que deu certo. Acho que foi Cananéia. Então, ele quer trabalhar como fazer o filé do 
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peixe, congelado, ter aonde vai entregar. Ele vai trazer uma, umas... Não é maquina... 

pra congelar. 

 

Marido: Freezer 

Esposa: Pra ter uma câmara, né? Pra ter um lugar pra você congelar o peixe, pra você 

guardar, pra você trabalhar. Então, eu achei bem legal, a gente tem acompanhado, 

inclusive, uma última reunião que teve, nem eu nem ele, a gente não conseguiu ir, 

porque a gente tava limpando as coisas por causa do feriado pra receber turista, e a 

gente não sabe como ficou, mas ele tá registrando em cartório, é uma coisa bem certinha 

o que ele tá fazendo. 

 

Essa de Cananeia eu conheço, eu já li, e também já fui pra lá. Acho que é legal 

trazer essas referências mesmo. Interessante. 

Marido: Vai ter o lugar pros cooperados deixar seus freezer, aí você refresca seus 

peixe, vai lá. Mais ou menos assim que eles tão fazendo, mas tá bem adiantado esse 

lado da cooperativa que ela falou, e eu não tinha falado.  

Esposa: A gente tem percebido, assim, que eles tem tido uma forma de querer ajudar, 

mesmo o Roberto agora. Eu não tenho ido, porque como eu to sozinha, pra mim tem 

sido muito puxado, porque eu tenho trabalhado aqui. Até pra poder tá recebendo turista. 

E segundo minha mãe foi na reunião, ela tava comentando que vai ter uma próxima que 

os comerciantes vão ter que tá.  

 

Terça-Feira, agora, seria interessante. 

Esposa: E o Roberto tá fazendo de uma forma pra poder tá puxando o turismo pra 

gente. Ele quer que trabalhe com uma comida tradicional do lugar, então, uma outra vez 

que a gente recebeu um grupo aqui, eu já fiz uma farofa de marisco, que eles gostaram, 

eles falaram bem, eles gostaram. Então, a gente tá criando ideia pra atendendo turista 

com uma comida do lugar mesmo.  

 

Eu queria que vocês falassem, já que vocês estão falando disso, acho que você 

falaria bem disso daí. Como que era o turismo antigamente? E como seria hoje? 

Fazer uma comparação, quando você era mais jovem, poderia falar isso daí? 

Esposa: Então, eu olhando hoje, eu trabalhando aqui, eu acho que o turismo era melhor. 

Porque antes tinha poucos comércio, tinha poucas pousadas. Hoje abriu mais, lógico, 
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isso é uma forma de todo mundo ganhar, é ótimo porque todo mundo ganha; mas 

antigamente, os turistas, acho que gastavam mais com a gente, hoje as maiorias que 

vem, eles trazem, economizam, tem forma, muita gente vem pra praia, eles trazem 

isopor lotado, e não gasta nada com você. E eles vêm ali, usufruem, e muitas das vezes 

até larga o lixo na praia, que tem época, antigamente, não sei se você vinha aqui na 

Barra do Una, tinha um container ali na frente. 

 

Sim. 

Esposa: E meu Deus, aqui ali era um puro lixão, e era horrível até pra gente que tinha 

comércio aqui acabava se prejudicando. Antigamente eles acampavam na praia, eles 

gastavam mais com a gente. Antigamente podia acampar na praia, hoje não pode mais, 

porque hoje tem o camping. Mas em algumas formas melhorou, em algumas formas 

não. E nessa época a gente lucrava mais, ganhava mais. Meu primeiro marido, até ele 

falava, que as pessoas, que acampavam na praia, eles gastavam mais. Porque tinha o 

chuveiro, eles acampavam, e eles pagavam o chuveiro aqui, então era uma forma deles 

estarem gastando.  

 

E essa época, você já vinha pra cá? 

Marido: Também, passeava aqui já. Já andava por aqui. 

Esposa: só que não era legal porque eles acabavam acampando na praia, eles largavam 

muito lixo. Então, foi uma ideia legal da preservação, de cuidar, da praia. E o que eu 

acho assim, também, como ele falou. 

Marido: Tinha um ônibus que vinha buscar. 

 

E já tinha a estação ecológica nessa época? 

Esposa: Não. Não tinha. Depois, isso foi antes. Mas, o que eu acho legal é o estado 

colocar um vigilante aqui na Barra do Una. Por que? Os turistas, eles vem, não todos, 

mas, alguns deles acabam estragando a natureza. Porque hoje a pesca tá fechada. Tudo 

bem, a gente vai lá, olha tá fechada, não pode. Mas isso não tem com vigilante. O 

vigilante, agora, na pesca do marisco, tá fechada, nem nóis vâmo podê tirar.  

Marido: Mas, o turista tira.   

Esposa: Os turista vem e eles tira. Aqui teve gente no feriado que foi lá e tirou. A gente 

fala que a pesca tá fechada, mas como que vai lá. 
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Isso aí é um detalhe importante de citar. 

Esposa: Então, muitos vão lá pegam marisco miúdo, a gente vai lá, a gente escolhe 

aquele que da pra cozinhar, os grandes. A gente sabe separar. E eles não. Eles vão lá na 

temporada pegando uma penca de marisco. E eles pegam tudo pequeno e eles devolvem 

tudo pro mar. E o mar não aceita, porque o mar joga tudo pra fora, e acabou. Então, 

assim eu acho que na temporada, eles colocarem um vigilante aqui. A gente tem 

problema aqui na temporada com os motoqueiro. Eles vêm. Outra vez eu fiz uma 

reclamação, o meu primo fez uma reclamação. E desceu um guarda e ele perguntou pra 

mim se era verdade, eu confirmei, perguntou onde tava, e eu falei que não sabia. Nossa, 

eu tive que prender o cachorrinho porque eu achei que os motoqueiro ia atropelar ele. 

Então seria importante um vigilante pra cuidar da temporada, já que eles querem 

preservar. É carro, é moto, na praia, sabe? E pessoas que vem pra aproveitar, mas 

muitos vêm pra bagunçar, você sabe que no meio de um, de cem, sempre tem um. O ano 

passado, a gente teve, não que tava aqui, mas teve um problema que teve na praia, ele 

tava socando a mulher dele. 

 

Eu fiquei sabendo disso. 

Esposa: Com duas criança. A gente foi e chamou a policia, inclusive veio aqui em casa, 

porque as crianças ficou aqui. Então, seria legal pra tá cuidando daqui. Porque na 

verdade, pra falar bem pra você, usar uma palavra, na temporada fica a deus dará. Às 

vezes, como você viu a gente tem problema com telefone, e nem sempre o telefone tá 

funcionando. Aí você tem que ir lá na casa do seu vizinho e isso é problemático. Muitos 

turistas traz cachorro, e isso problemático. Porque cachorro espanta, e é problemático.  

 

Paulo: Fala um pouquinho das festas, como eram antigamente, como são hoje, se 

elas são importantes. 

Esposa: Elas são importante, porque de uma forma ela traz é beneficio pra todo mundo. 

Eu não coloco barraca, mas eu trabalho no meu bar, eu alugo uns quartinho, tem um 

pessoal já certo, que vem e alugo, uns acampam na área de camping. Então, de certa 

forma eles acabam gastando comigo. Eu não coloco as barraca lá, porque como eu 

trabalho aqui fica difícil né? Trabalhar aqui, e trabalhar lá. Mas é importante a festa. 

Mas, antigamente acontecia mais, era mais legal, tinha o baile que a turma tocava viola 

mesmo. 
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Fandango? 

Marido: Isso. 

Esposa: Fandango mesmo. 

 

Ainda tem, né? A Tainha teve, mas é diferente? 

Esposa: É, mas não é como que fala, o tradicional. Antigamente eles pegavam os 

moradores, o tradicional mesmo, pra tocar. 

Marido: Se envolviam, antes. 

Esposa: Pra tocar. 

 

Isso é o que chamam de mutirão? 

Marido: Isso. 

Esposa: Hoje eles acabam colocando lá, e não é o tradicional. Então, antigamente era 

mais legal. 

Marido:: Folia de reis acontecia, era mais tradição. Isso de certa forma fortalece o 

lugar, e o que vai perdendo vai ficando fraco o lugar, né? 

Paulo: Sim. 

Esposa: Isso não tá tendo mais né, a tradição mesmo do lugar. Antigamente, como ele 

falou os próprios moradores saiam tocando a viola. Era meia noite né? 

Marido: Isso. 

Esposa: Eles viam bater na porta da gente, a gente abria, recebia eles, era muito bonito. 

Marido: Folia de Reis, Congada. 

 

Paulo: Tinha até congada? 

Esposa: Isso era no tempo quando eu era pequena e isso foi acabando. E hoje isso ai de 

rei, hoje acabou. A turma fala um pouco que antigamente não tinha religião evangélica, 

né? O pessoal fala assim que acabou assim, porque muitos que eram dessa parte 

acabaram virando evangélico, ficaram evangélico. Eu sou evangélica, eu sou da igreja. 

Então, o pessoal fala que foi um pouco por isso. Antigamente, não tinha a igreja 

evangélica na Barra do Una. Hoje tem, né? 

 

Mas você vai nas festas? Se tiver que você vai? 

Esposa: Eu vou, vou ali participo um pouquinho, mas não fico lá no meio do baile. 

Mas, assim, eu não acho legal, mas eu vou. A gente vai, a gente participa, a família dele 
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é de Iguape, a irmã dele veio, mora em registro veio, participou, ficou aqui. A gente 

participa sim. 

 

Você (o marido) tem família espalhada por todo vale. 

Marido: Minha família, a tradição é lá do rio comprido. Família Flórido. Teve até uma 

antropóloga que fez um estudo dos Florido. Que é uma mistura dos Flórido e dos Prado.  

 

Paulo: Que é uma família grande aqui. Assim, agora coisa que é importante, como 

vocês comercializavam os produtos, o que vocês compram, pra pousada, pro 

restaurante, como que era. Se era difícil a comercialização, o que vocês 

comercializavam, como que tá hoje? 

Esposa: Hoje a gente acha mais fácil né? Porque a gente busca. Antigamente eles 

traziam de caminhão que vinha lá de Itariri, mas ele vendia caro. Inclusive os que 

entregam aqui, eles entregam muito caro, e a gente acabou vendo que a gente tendo 

lucro. Então hoje a gente achou mais fácil tá buscando lá fora. Que nem antigamente 

tinha Atacadão na praia grande, tem Atacadão, antigamente ia comprar lá. E tem um 

rapaz de São Vicente né, ele vende caro. Aí a gente ia buscar lá na praia grande. Hoje a 

gente já busca em Itanhaém. Abriu um atacado mais perto. Agora a gente quer buscar 

em Peruíbe, porque tá vindo um Atacadão em Peruíbe né. E os peixe aqui até mesmo 

pra gente trabalhar, a gente acha caro, a gente pega neles na barraca, mais pra segurar o 

restaurante. Então a gente pega peixe lá em Cananeia. 

Marido: A gente pega em Cananeia. 

Porque lá mesmo a gente colocando a gasolina no carro, a gente vê que a gente tem 

lucro bom. A gente pega o filé de pescado a doze reais o quilo, então compensa. Aqui 

na peixaria, a gente chegou a comprar a vinte sete conto. Então tem muita diferença. O 

seu lucro acaba sendo quase nada. A gente busca os peixe lá, chega aqui já vem tudo 

congelado, a gente congela. Agora carne e frango não tem como, a gente pega por aqui 

mesmo Peruíbe. Alface a gente pega na quitanda. Arroz, quando a gente vê uma 

promoção. 

 

Paulo: arroz, cerveja, essas coisas? 

Esposa: A gente às vezes vê uma promoção lá no extra, a gente vai e busca né, pra tá 

guardando. A gente não pode guarda muito, porque o ano passado foi uma temporada 



9 
 

muito difícil aqui, choveu a temporada sabe. Eu mesmo fiz um estoque de feijão, mas a 

gente teve que ficar comendo feijão. Então, há essa preocupação por causa da estrada. 

Marido: A estrada. Aí entra essa questão da estrada que ela tá falando. 

Porque aqui se chove muito, aí fecha lá no barro branco que ninguém consegue passar, 

nem daqui pra lá, nem de lá pra cá. Então isso acaba prejudicando a gente aqui. A forma 

da estrada. Então você não pode estocar muito e corre esse risco de as coisas vencer. 

Porque ele tem validade de um mês, vinte dias.  

 

Paulo: e essa frequência com que vocês vão pra cidade. Por mês, por semana. 

Esposa: A gente vai mais hoje. 

 

E antigamente? 

Esposa: Muito pouco. Então por causa do inverno. A gente vai muito pouco. A gente 

vai uma vez no mês as vezes pra resolver uma coisa. Aí gente fica pescando. 

 

No verão? 

Esposa: No verão muitas vezes. Então, como a gente trabalha pro turista, quase a cada 

dois você tá na cidade por causa do alface e por causa do pão. Então, o alface se passa 

dois começa a perder. Então é pouco. Lado de alface, lado de pão. Então, na temporada 

a cada dois dias você tá cidade buscando essas coisas. E depende muito do movimento. 

 

Agora sim, só duas últimas perguntas. Muitas coisas vocês já até falaram, mas é 

legal reforçar assim. Como que é relação dos agentes ambientais, e agentes do 

governo, e como que ela hoje? Se eles traziam problemas, se eles traziam 

benefícios, se eles olhavam pra vocês, se eles esqueciam vocês. E hoje como que é 

essa relação. 

Esposa: O pessoal do estado? 

 

Isso. Fundação, Peruíbe, os agentes do município. Como que vocês observam eles 

antigamente, fazendo um paralelo, uma diferença entre antigamente e esses dias. 

Marido: Mudou muito dos anos oitenta pra cá 

Eu acho que assim que hoje o estado ou pelo menos que trabalha aqui tem pelo menos 

uma boa vontade de querer ajudar as pessoas tradicional. Ele tem trazido grupo agora, o 
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grupo que eles têm trazido tá correndo como rodízio, sabe faz um sorteio, de 

comerciante. 

 

Tão fazendo este sorteio ainda? 

Esposa: Tão fazendo. Tipo assim, saiu eu no sorteio eu trabalho com aquele grupo, e 

amanhã saiu outro restaurante. Então, acho legal isso e importante, porque dá uma 

forma de renda pra todo mundo. Esse grupo né, não fica só pra uma pessoa. Eu acho que 

ele tão ajudando a gente. Eu só acho, assim que a gente tem muita dificuldade pra gente 

arrumar as coisas da gente. Eu tenho vontade arrumar mais as minhas pousada. Eu vejo 

que a coisa ali que eu quero arrumar. Mas eles não libera, depende deles, pra liberar. 

Eles ver que a gente trabalha com o turismo, e que a gente precisa ter uma coisa bonita e 

bem organizada pra chamar a atenção. De qualquer maneira, se alguém vir uma vez, não 

vai voltar outra vez.  E os turistas reclamam disso daí, às vezes precisa de alguma coisa, 

eles reclamam. Vocês tem que explicar pra eles, tem que falar. Porque às vezes vocês 

não falam, muita gente sai daqui e não sabe. Eu conheço muito turista que não sabe que 

aconteceu nada aqui. Parece que aqui é um paraíso. Todo mundo vive feliz assim... E 

não é. 

Esposa: Quando eu abro meu quartinho, eu falo, que a gente tem dificuldade de 

arrumar. Eu tenho vontade arrumar meu quartinho, fazer mais quartos, porque aqui se a 

gente tivesse mais quartos a gente alugaria mais. E eu tenho mais vontade de fazer mais 

quarto, chalezinho. O chalezinho, ele te dá, você lucra mais, e ele te dá menos dor de 

cabeça do que o camping. Muito gente que vem, eles largam lixo e acaba estragando. E 

o quarto não, as pessoas você entrega a chave na mão, eles se viram com a geladeira, se 

falta um gás, alguma coisa, eles te avisam, eles te entregam a chave quando sai. O 

camping, as pessoas deixa muita sujeira né, alguns vão lá catam seu lixo, mas nem 

todos pensa dessa forma. Mas eu acho que a parte aí do estado, do Roberto, na época do 

Osmar, quando era o Osmar, né, que ficou antes do Roberto. O Osmar, por sinal ele me 

ajudou muito, porque o meu primeiro marido faleceu né, e uns outros filhos que não 

eram nativo, eles queriam entrar aqui pra pegar. E nessa parte queriam me tirar, na 

verdade, e eu sou tradicional. E por eu ser tradicional, o Osmar ele me ajudou e muito, 

nessa parte. Então, eu vi que ele me ajudou e muito nessa parte. E eu vejo que gente lá 

de fora, que nessa época eles querem vir aqui e querem voltar. E na temporada, fazem 

uma barraquinha aqui, trazem carrinho, eles não deixam, então, é uma forma de ajudar a 

gente tradicional, porque na temporada é fácil qualquer um colocar um carrinho, porque 
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sabe que na temporada vende né. Então, vai acabar acontecendo que eles tirando tudo de 

nós que levamo um ano pra levar alguma coisa. E nessa área eles ajudam e muito. 

Porque eles não deixam passar, eles não deixam colocar. Ta se sabendo que é só o 

tradicional que tem direito de trabalhar na reserva. Então eu acho assim que eles tem 

tido uma boa forma de ajudar as pessoas. Às vezes a gente liga lá, que nem as moto, que 

nem de alguma coisa, a gente liga lá, eles vêm. Eles são bem pronto pra vir. Eu acho 

que até hoje eu não tive problema com nenhum deles.  

Marido: Nesse área do rodízio é muito pouco. Esses seis meses quantos rodízio teve 

aqui? 

Mas tá passando, porque tá passando outras pessoas. Agora, a última foi a Luciene que 

é a mulher do cabelo que fez né? 

Agora, quando acabar todas as pessoas acontece novamente mais uma vez. 

Acho que é legal penar nesse turismo que a Barra pode trabalhar. É um campo que pode 

divulgar mais, quando puder mais. Fala pra mim assim o que vocês acham positivo no 

turismo, daí depois fala os aspectos negativos. 

Marido: Turista bom que nem ela falou é esse turista que vem e gasta. Que aqui mesmo 

a gente recebe, que fica no quartinho, que gasta com a gente, come. Isso é um turismo 

importante pra gente, que ele vai, conhece tudo e gasta com a gente. Isso é um tipo de 

turista bom pra gente. Agora esse que vem pra praia e já traz tudo. Já é um outro tipo de 

turista que não gera nada. Às vezes deixa o lixo que nem ela falou. 

Esposa: o movimento nosso aqui mesmo é praia, se alguém vendeu nem tanto assim 

gasta. O dia em que a gente ver a praia lotada, a gente sabe que o comercio vai ser bom. 

Então, a gente se leva pela praia. 

E o negativo, algum aspecto que vocês falaram. Algum aspecto, se crescer muito, se 

ficar muito pouco. Como vocês veem assim, pra tomar cuidado. Neste sentido. 

Marido: Eu acho que teria que ter uma vistoria maior. A vistoria nos carros, tipo 

cachorro. Temporada tem muito cachorro na praia. Isso é um absurdo. Tem uns que cata 

lixo, tem outros que não. Isso é um lado negativo. E tem outros que já falou, tem o 

negocio do marisco, os turista que vem e tira marisco fora do tempo, no defeso. Nós tá 

respeitando o tempo, o turista não respeita. Entendeu? Então, sem falar de outras coisas, 

extração de palmito que eles fazem por aí. 

 

Agradeço por vocês cederem esta entrevista, muito importante. 
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______________________________________________________________________ 

Entrevista com proprietária de camping. 

 

Eu queria que a senhora contasse a história da senhora como que a senhora 

chegou aqui. 

Entrevistada: 1978 quando foi comprado aqui por Manuel Prado eu era ainda bem 

criança, sendo eu uma moradora de São Paulo. Fui para o Guarujá, lá vivi alguns anos, 

depois foi quando tendo aqui, quando teve um grave problema com saúde dele, foi 

quando tomamos a decisão de vir morar aqui. Tinha como oferecer a ele uma vida 

saudável, sem poluição. Então, não que ele fosse produto, e tivesse sido utilizado. Mas 

pensando muito na saúde dele. E no começo eu não vou dizer pra você que não foi 

difícil. Foi. Porque você vindo de um lugar. Eu não troco aqui, por nada desse mundo. 

Porque aqui hoje, com o passar dos anos, mesmo encontrando muitas dificuldades. 

Então, eu posso atribuir mesmo que saísse. Acho que sairia sim, o dia que morresse, 

como ele. Quando morreu. Porque é uma vida diferenciada da vida da cidade. Porque 

você não fica com medo. Porque essa coisa do medo chega quando vem alguém que 

você não conheça adentrando essa região. Mas peraí, se eu conversar eu vou conhecer 

um pouquinho essa pessoa. E é o que eu tenho costumado a fazer. Deu pra ficar aqui no 

canto, beleza. Não deu, essa pessoa não vai ser desmerecida. A intenção não é deixá-la 

para uma situação constrangedora. Ele acolhe famílias, idosos, crianças especiais. 

Então, eu não posso manter uma turma que venha com o intuito de causar um impacto, 

ele já vai estar causando um impacto ambiental, não utilizando normas do camping 

regularmente. Ah vou tomar uma cerveja. Você tem sacolinha pra levar a lata vazia? 

Não tem, você leva essa então. Então, se for uma pessoa conscientizada, ela vai tá 

trazendo. Agora, se não for você já pode descartar uma hipótese que essa pessoa não 

está preocupada de maneira alguma com o impacto ambiental, seja lata, garrafa, até de 

um simples papel, bituca de cigarro, pra mim, eu vejo como impacto ambiental.  

 

Mas como a senhora conheceu esse lugar aqui, a Barra do Una Juréia? 

Quando muito jovem. Como eu citei, eu não era uma moradora, mas nós éramos 

funcionários dos bicudos, ali do juquiazinho. Serviços domésticos pra família, foi 

quando eu passei a conhecer o Caramborê, Barra do Una, ainda muito criançona na 

faixa de quinze anos. Aí fui que eu fui conhecer. Ai você vai conhecendo a vida do 

caiçara.  
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Como que a senhora via o caiçara de antigamente.  

Entrevistada: Com mais cultura do que hoje. A cultura, a tradição deles, tá... Era uma 

coisa bem raiz. Eu cheguei a vim em baile de caiçara aqui, era aquelas casas de madeira, 

que aquele assoalho de madeira também, que a gente dançava. A música era à base de 

violão, cavaquinho, triângulo, porque naquele tempo acho que não tinha sanfona. Mas 

tinha outros que estava suprindo essa coisa de sanfona. Então, foi onde eu me interessei 

pela musica. Então, eu admirava muito de ver aquele desenvolvimento da dança deles. 

Porque eu até gostaria que eles voltassem, os caiçaras. Aquela dança. Então, fez com eu 

aprendesse o que era a dança caiçara. 

 

A senhora lembra o nome dessa dança? 

Entrevistada: Não lembro. 

 

É passadinho? 

Entrevistada: Não. Era uma dança assim. Vamos considerá-la como se fosse um 

sertanejo diferenciado do, desse sertanejo de hoje. Porque entretanto, até posso citar 

nome de pessoas que eu cheguei a ir no baile, do Dito, seu Avelino, Zé Carvalho, 

compadre Mário. 

 

Eles eram? 

Entrevistada: Caiçaras do Juquiá. Uma nação caiçara que tinha uma cultura dessa 

dança. Mas era especificada aos meus olhos, um tipo de sertanejo diferente. Mas 

bastante bacana mesmo. E nesse sertanejo diferenciado, o baile começava por volta de 

oito horas e amanhecia e continuava, e dava uma continuidade sim, e vinha pessoas, 

tamanha dificuldade que era pra chegar no local, mas vinha pessoas de São Paulo, 

Peruíbe mesmo, sabe, pra dançar aquela a dança. 

 

E por que a senhora acha que acabou isso daí, ou mudou? Pelo menos, se não 

acabou, o que que aconteceu? 

Entrevistada: Olha, hoje, falar assim, se acabou ou mudou, aquela geração antiga, 

parte deles faleceram, outros, o destino foi a cidade. E o que eu vejo nessa geração nova 

agora, porque ainda com os antigos, a geração, ela vai fluindo, vai embora os antigos, e 

vem a geração nova, meninas moças, adolescentes, meninos, e que não querer herdar 



14 
 

uma comunidade, porque a cabeça deles esta focada em outra coisa. Pô, mas se eu posso 

ir pra cidade numa balada, porque que eu vou ficar aqui dançando na dança que foi raiz 

lá do tempo quarenta, cinquenta anos atrás. Você concorda comigo? Então, não vão 

mesmo. Mas o que seria legal, eles não querem. O pouco da antiguidade caiçara se 

levasse a frente, isso aqui, isso aqui era bastante, a visitação, essa cultura. Eu digo 

assim, usando ela como antes. Eu quando comecei a frequentar em 1975. 

 

O ano em que eu nasci. 

Entrevistada: Quando eu conheci a dança. Quando eu conheci a dança, então seria 

bacana. Seria um lugar atrativo. Mesmo explicando o que é uma RDS. Que não pode ter 

o chamado impacto ambiental. E vem pra dançar, conhecer um pouquinho da cultura 

raiz. Seria um lugar que iria chamar bastante a atenção, porque todos iriam despojar, pra 

saber como que era. Se em setenta e cinco ocorria essa dança, então, vamos colocar, 

assim, que antes de setenta e cinco seria melhor ainda, eles utilizando a raiz deles. Não 

essa coisa do som. O violão, o cavaquinho o pandeiro, o triângulo. Até uma flauta feita 

de bambu usada pelo Zé Carvalho também, o Dito que era o cantor. Todos eles 

cantavam, e não tinha briga e o baile era bom, então eu considero como uma dança 

folclórica que era esse diferenciado que eu coloco como um sertanejo, folclórico desse 

diferenciado de hoje.  

 

A senhora conhece ainda essas pessoas? 

Entrevistada: Conheço. Conheço. Já teve deles que faleceu, o Zé Carvalho. O 

compadre Mário. Mas dessa geração ainda consta, e lá no Juquiazinho ainda consta raiz 

dessa família. A Maria e o Gilmar. Sendo filhos do Avelino. 

 

Nessa mesma linha, como que era o turismo antigamente? A senhora pode até 

fazer uma comparação com hoje. Os turistas tem alguma diferença. 

Entrevistada: Tem. Os turistas de antes, eram poucos, sabe. Então vinha mais família. 

Se eu sou só a família e tenho um amigo eu vou levar pra conhecer aquele lugar, então, 

já vinha, que nem o falecido seu Altino, que frequentava. O ratinho que era um rapaz 

que não saia do Juquiazinho e etc. Mas hoje se for pra diferencia o turismo, porque 

naquela época ninguém sabia o que que era meio ambiente, o que era SEMA, tudo isso 

que nós sabemos o que é. A vida era um pouco assim, a pessoa tinha um pouco mais de 

liberdade, embora, não tinha dinheiro, mas ele tinha liberdade de poder fazer a sua roça, 
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porque hoje também não vejo, nada implica. Mas era mais liberdade que tinha. E acho 

bom, no sentido, essa coisa proibida de caça, porque se não vai acabar mesmo tendo um 

impacto ambiental violento. Afinal de contas, seja os moradores seja eu, qualquer um, 

que fizer coisa feia, você tá matando, tirando palmito. O pessoal, os moradores já tá, 

assim colocando nem entre aspas, dá-se o nome de natureza, tem manter pássaros, os 

animais, você entendeu? A vegetação, o palmito, o povo nativo. Então, de forma pra 

fazer as comparações, hoje tá bom, a diferença do turismo, que hoje a gente vive, eu 

costumo falar a minha sustentabilidade ela é do turismo. Que hoje eu vejo o turismo 

assim, evoluiu muito, e muito, ficou um lugar bastante atrativo, porque eu acho que eu 

não to generalizando, e nem estou aqui pra isso. Mas, que passem por nós, que passe 

por reeducação de uma vida ambiental como ela é. Aprender aqui com a gente. Ah, tá 

respeitando, a pessoa atenta a um camping, seja lá qual for, encontra o lugar em perfeito 

estado, mas... Não querer fazer braseiro no gramado, porque a partir do momento que 

ele tá jogando uma água quente no gramado, ele já tá causando impacto. A partir do 

momento que ele quebre, digamos que ele vá daqui à praia, pegou lá um facão qualquer 

coisa, ele já tá usando. Ele tem que ter a consciência de que ele não pode. Se o morador 

não pode, por que que ele pode? Eu gosto bastante de receber turista porque não, é a 

nossa, como morador aqui do Caramboré, moradores aqui da Barra, porque o turista 

olha a gente como ser humano, como eu já ouvi falar alguém como suburbano, aqui não 

tem ninguém como suburbano. Que eles olham pra gente com respeito. 

 

Com certeza isso aí é essencial. Como que a senhora comprava, como era a 

comercialização dos produtos, o que que a senhora comprava, se hoje a senhora 

mudou pra outras coisas, lá na cidade? 

Entrevistada: Eu vou à cidade... E logo que eu vim morar aqui já era evoluído, aonde 

você podia tá pegando ônibus, e ir à cidade fazer as compras. Mas o pessoal da leva 

mais antiga, caiçaras mesmo, o meio de vida deles era complicado bastante, porque eles 

viviam da pesca. Naquele tempo não tinha muita coisa da chamada preservação, da 

caça. As idas à Peruíbe por não ter a estrada era complicada, ou ia por mar, ou então 

pegava o rio, deixava o barco aqui no Barro Branco. Aquela época era uma época da 

pesca muito bacana da Tainha, que hoje aqui eu vejo muito pouco. Eles pegavam esse 

peixe, por ser muito mesmo, eles... Colocavam sal grosso, colocavam pra defumar, e 

nesse processo, colocavam no barco e iam pra cidade. E era pra sustentabilidade, e na 

época tinha crianças, e levava um dia pra ir na cidade e voltar, porque não tinha estrada, 
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passar por onde? Era o barco, tá. Foi quando começou a aparecer jipe, foi feita a estrada, 

aí sim, tinha o ônibus, porque antigamente ônibus vinha só até o barro branco. E aí 

voltava de a pé, por quê? Porque não tinha um veiculo. Então, foi bastante sacrificado 

pra eles também, mas embora, hoje jamais, conhecendo como eu conheço... Porque foi 

aqui que passaram, que viveram, como que era, a chamada dificuldade. E hoje, não 

existe essa dificuldade. Hoje se eu coloco, assim, um morador que tem um carro. 

Porque aqui ninguém tem condições de ter um carro. Ninguém vai colocar nessa estrada 

uma Mercedes, mas um carro que dê. Uma caminhonetinha... Uma pick up, que seja, 

pra ir comprar sua alimentação e trazer.  E, assim e hoje, eu vejo que a senhora tem uma 

horta que a senhora utiliza daqui mesmo, pra fazer o almoço pros turistas, a janta.  

 

O que a senhora compra lá na cidade, e onde a senhora compra? Peruíbe, 

Itanhaém, mercadão, essas coisas.  

Entrevistada: Não, Paulo, é assim. Nós saímos daqui, se eu preciso de uma refeição eu 

vou, compro o arroz. Outras coisas que eu não preciso, eu posso pegar na hortaliça. 

 

O alface. 

Entrevistada: O alface, o cheiro verde, o manjericão. A couve, um tomate. Porque que 

eu tenho que pegar um ônibus até Peruíbe buscar uma verdura, se aqui você tem a terra 

que você pode plantar, você pode colher. Então nessa parte a gente depende do mercado 

de Peruíbe, mas buscar assim, porque daqui não dá pra se fazer o óleo, o arroz, o feijão, 

embora hoje eu já posso falar que nós já temos a roca da mandioca, temos a cana-de-

açúcar, a acerola, graviola, pimenta, banana. 

 

Isso aí a senhora nunca teve problema de fazer, não? 

Entrevistada: Não.  

 

Nunca ninguém encrespou? 

Entrevistada: Na verdade não deveria encrespar porque não tá destruindo, agora eu te 

pergunto que impacto ambiental eu estou causando?  

 

É só questão de curiosidade mesmo. 

Olha, se eu to com vontade comer pimenta, você tem o pé de pimenta. E isso, as coisas 

são básicas, e elas perecem, até você ir comprar. 
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Lógico, se você tem aqui, porque você precisa ir lá e comprar?  

 

Isso a senhora faz desde quando? Desde quando a senhora faz a horta. 

Entrevistada: Sempre gostei da horta. 

 

E foi aumentando? 

Entrevistada: A gente planta o que a gente vai utilizar, eu só quero aquilo que eu vou 

utilizar, que eu vou tá oferecendo pra um hóspede, pra um turista, pra um visitante, 

entendeu? Não assim explorar, digamos assim, porque que eu vou explorar? 100 metros 

eu posso ter, ou até 500 metros. Então, eu só quero ter aquilo que posso ter e não tá 

causando prejuízo. 

 

Então, a senhora vai com mais frequência até a cidade. 

Entrevistada: Então, é médico, não é que não tenha médico aqui. Tem o médico da 

família, tem o médico da comunidade, tem sim. Mas se você quer um médico que 

resolve um caso, então, ele resolve o caso, então, você vai preparando a mente, você 

tem que procurar na cidade. Mas, tem sim. Posto de saúde. Uma das coisas que eu até 

gostaria que tivesse e não tem, porteiro, inúmeros moradores aqui, e que às vezes você 

fica se perguntando: será que um dia vai ter como, pedir pra quem, como fazer, a 

melhoria da estrada que é utilizada por nós, pelo coletivo, o ônibus. Que à vezes esse 

ônibus, se chove demais, para, porque ele não pode atravessar pra cá, devido o volume 

de água. Então, não podia não olhar, meu Deus do céu! Tem morador? Tem. Usa o 

ônibus? Usa. A gente não queremos estrada asfaltada, isso nunca na vida. Nunca, 

jamais! A gente quer que esse pessoal olhe pra gente como ser humano, usando esse 

ônibus. E quando quebra e não vem o outro, crianças que vão à escola, que anda 

quilômetros e quilômetros indo à pé, porque? Porque não tem um carro pra vir buscar? 

Por que? Não, tá errado, isso está tudo errado. Que olhe por esses estudantes, e pela 

gente também, a gente já não é mais crianças pra aguentar a andar muitas horas a pé. 

Mas, pedir pra quem? 

 

Pedir pros governantes, né? 

Entrevistada: Esses governantes. Município. A prefeitura, porque aqui é o município 

de Peruíbe. Que seja lá a prefeita, ou um vice, ou um vereador, ou um deputado. 
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Vocês já foram lá na Câmara? 

Entrevistada: As cobranças. Deduzo que já foi cobrado sim, muita coisa, questionando 

a estrada. Parar, fazer alguma coisa pra chamar a atenção. Já teve problema. Mas se tem 

o problema, assim, ah eu vou tampar esse buraco aqui, mas isso e os outros? A gente 

como moradora, já mais uma estrada asfaltada aqui. Mas, que eles olhem pra fazer uma 

melhoria, tenho certeza que pode. E não enfia meio ambiente no meio disso, porque 

meio ambiente não foi. O estado. 

 

Importante se unir. 

Entrevistada: Tem que ter a união, agora se não tem a união. Não precisa encher três 

ou quatro caminhão enchendo de pessoal, levando, juntando dez pessoas ou meia dúzia, 

falar aquilo que é de interesse aqui pra nós moradores. A gente precisa da estrada boa 

arrumada. Assim, as crianças usam pra ir pra escola. Porque já passou aqui crianças 

cortando caminho da Barra do Una, porque o ônibus quebrou no Paraíso, não teve como 

dar continuidade até o colégio, pousaram a pé. Isso está certo? Não está. E aquilo que eu 

vejo que não está certo, Paulo, eu não tenho porque me calar, e não tenho medo, cada 

coisa que eu falar pra você, falo consciente e convicta que não estou falando nada por 

demais ou de menos, é a realidade. 

 

E agora sobre essa questão do turismo de novo, a senhora se sente, assim, 

beneficiada com o turismo?  

Entrevistada: Me sinto sim, me sinto. Porque meu Deus do céu, porque se não fosse o 

turista, o que seria de nós aqui? Por isso que a gente trata eles de uma forma carinhosa, 

com respeito, eles são bem recepcionados, entendeu? Por que a sustentabilidade, a gente 

vive do turismo, entendeu? Então, a gente numa RDS do turismo, bacana, gostei 

bastante. É bacana, você conhece inúmeras pessoas, se precisar de uma coisa, te 

entendendo.  

 

Como que é esse contato com os turistas que a senhora tem? 

Entrevistada: Ah, Paulo, é bacana. Todo mundo conhece a ... Já chega e se sente. A 

dona... Que passou aqui e que ficou um dia, e que ficou hospedado aqui e que levou 

algo de bom com recepção da dona... Ao mesmo tempo que eu sou bastante rígida, mas 

por um outro lado sou bastante dócil, tratando a todos com certeza que você ... Você 

esta sendo uma pessoa gentil, tá, e isso pode achar que a pessoa esta se aparecendo, e 
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não é por aí não, você está apenas. Uma forma de cumprimentar, um sorriso, um bom 

dia, tratar. 

 

Como se fosse uma coisa normal, né? 

Entrevistada: Sim, ele não é transparente, ele tem que chegar num lugar que a recepção 

daquela pessoa. Chega, bom dia, por favor... Se ele te compra uma cerveja, tá te gerando 

uma renda, se te compra uma água, gerando uma renda, se te compra um suco, uma 

renda, se te paga o estacionamento aqui do camping, não deixa... A chegada deles, o 

sorriso. Eu não vou dizer que eu sou perfeita, porque não existe ninguém perfeita, mas 

nessa parte eu acho que eu não deixo nada a desejar. 

 

Fala pra mim, assim as últimas perguntas, fala os aspectos positivos e negativos do 

turismo. Primeiro, fala os negativos, vamos começar. Que a senhora acha que tem 

tomar cuidado com o turismo, pode ser degradado, os problemas, aspectos que a 

senhora vê negativos no turismo. Depois a senhora fala os positivos.  

Entrevistada: Olha, eu não tenho nada, possa ser que futuramente eu possa ver uma 

coisa que não seja bacana, assim, como dá-se esse nome de degradar. O excesso. Se ele 

vem sendo reeducado, não vejo problema, não. De modo algum de degradação, porque 

até mesmo, eles passam por aqui, e não degradam nada. Mas isso sim, quando chegam 

aqui, o que pode e o que não pode. Então, de falar do impacto de uma coisa, e deu a 

entender assim, nada excessivo é bom. Mas se eles forem com palestra pelo dono do 

turismo, seja lá.  

 

Tem que falar olha, que é uma RDS, não pode, vai ser bem assim. Dizendo que isso 

aqui tem uma comunidade. Tem que respeitar ela. 

Entrevistada: Porque não é assim, até vou usar um palavriado antigo: não é a casa da 

Mãe Joana. Aonde todo mundo chega e todo mundo manda. É por aí, embora a gente 

precisa ver que estando até sentada aqui com você, passa turista que não olha nem na 

sua cara.  

 

Sim. 

Entrevistada: Você não passa daquele ser pra eles, colocando em outras palavras que 

você não existe. 
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Entendi, perfeitamente o que a senhora quer dizer, é tipo um prestador de serviço.  

Entrevistada: Eu acho isso bastante feio, viu. Eu acho que tem que dar bom dia, boa 

tarde, eu acho que ainda incluso no gastronômico bom senso para quem sabe usar. A 

palavra.  

 

A responsabilidade não é só do proprietário do camping, mas do turista também. 

Do turista também.  

Entrevistada: Porque já teve casos. Passara aqui. Daí eu: Oi gente bom dia! 

 

A senhora fazendo isso até chama a atenção. Dá um sorriso, aí a pessoa até se toca.  

Entrevistada: A pessoa se toca, pra que? Eu não sou transparente, o ser humano que 

não precisa estar todo mundo de riso, mas que um bom dia não vai causar impacto em 

momento algum.  

 

E positivo a senhora falou bastante já, mas se quiser falar mais alguma coisa 

positiva do turismo.  

Entrevistada: O que ele traz pra gente, pra mim, to falando de mim, e não só de mim, 

faço até um complemento, a comunidade com o morador, ele traz, é aquilo que te falo, 

porque se você não souber tratar o turista, não tem só Barra do Una, litoral sul, tem 

litoral norte, e tem só aqui pra procurar refúgio pra passar alguns dias. 

 

Concorrência. 

Entrevistada: Você vai ter inúmeros campings no litoral norte, você sabe que o Brasil 

não é pequeno. Mas eu tenho percebido péssimas condições de estrada. O turismo 

parece que teve uma queda sim. E reclamando quando passo pra eles: asfalto não!  E aí 

sim causaria o impacto ambiental, que aqui não é lugar pra asfalto, mas numa estrada 

sempre oferecida em condições melhor eu acho que viria mais turistas pra cá, pessoas 

pra camping, porque o lugar é ermo, afastado, se quebra um carro longe da cidade, o 

proprietário vai ter uma dificuldade, pra ligar pra um telefone. Porque deram pra gente a 

mesma coisa que dar uma bala e tomar de você, um pirulito. Nós vimo aqui, a operadora 

Vivo, telefonia, cadê o sinal da Vivo? A Vivo morreu? Porque aqui é um lugar ermo, e 

nós precisamos ter ambulância, médicos, salva-vidas, ou seja guarda-vidas. 

 

Isso falta? 
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Entrevistada: Falta. Falta sim, você só vê em tempo de temporada. Diga pra mim no 

período que você esteve aqui, observando, eu sei que você é um rapaz observador, 

entendeu. Quantas vezes você viu carro da polícia aqui? Quantas vezes você viu algum 

bombeiro aqui. Nenhum, né? 

 

Só vi um carro. Pra falar a verdade nesses dez anos que eu venho pra cá como 

turista, agora como pesquisador. Eu vi uma vez pelo jornal a polícia vindo pra 

desabrigar alguém.  

Entrevistada: E não isso. Isso é até constrangedor. Não precisa mandar a tropa de 

choque toda, que nem a gente tem. E que olhe pra gente com respeito, embora até agora 

eu nunca fui desrespeitada por policial nenhum, chegam, quando vem é bom dia, boa 

tarde, a senhora dá licença pra eu poder ir ali, na praia, não sei o que vai fazer. Se vão. 

Mas o que eu acho que a gente deve ver com muita consequência, era gente ver, era os 

hospedes, olha chegou aqui uma viatura, a gente tá vendo que aqui tem polícia. Olha 

aqui tem uma fiscalização mais assim, sabe, presente.  Não é. Então, isso aqui, não é 

assim querendo difamar ninguém em hipótese alguma, isso não. Mas vâmo olhar pelo 

que os moradores da vila de Barra do Una, e saber como é que está lá. A mim ainda 

ninguém chegou, e se chegou mais a frente, eu não sei. Mas eu gostaria muito, porque 

poxa um bombeiro, o camping tendo bastante hóspede vendo o bombeiro, sente até por 

outro lado uma certa segurança. O lugar é ermo? Sim, acabei de falar que sim, mas se 

ele vê um bombeiro, poxa aqui tem bombeiro, se ele vê uma visita, tudo bem, não. 37. 

Mas se acontecer algo aqui até que eu Che telefone, será que isso basta? Não né? Eu 

acho que o certo, podia ser um dia sim, um dia não: oi tá tudo bem aqui? Pra me cobrar 

imposto, porque se precisar da gente vai lá...eu não engulo, eu sou bem direta, eu falo.  

 

Entendi. 

Entrevistada: Aí vem hoje, daí daqui sete ou oito dias, mas se você precisar hoje com o 

camping cheio de gente, de uma ajuda, até que eu vá à vila de Barra do Una, não é tão 

rápido, eu entendo que é longe.  Então, que eles façam o papel deles. Já me veio, nós 

estamos com um posto montado aqui, nós vâmo no Caramboré ver o que tá 

acontecendo, ver se tá tudo ok. Vamos embora. A operação praia limpa cadê?  

 

Não funciona aqui? 
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Entrevistada: Aqui não. Aqui a operação praia limpa é eu, o Francisco, o Cristian. Pra 

mim ir pra praia. Mas já pegaram turista, já pegaram gente limpando a praia. E a 

operação praia limpa? Ela não existe, porque o lugar é ermo? Isso é uma falta de 

respeito. 

 

Legal a senhora falar. 

Entrevistada: Me desculpe mas é a chamada falta de respeito. Por que eu falo, aquilo 

que está, e deveria ser melhor, eu falo. E não falo de ninguém... 

 

A senhora se sente pertencendo a esse lugar? Se sente como uma pessoa daqui, 

hoje?  

Entrevistada: Ah, sim, eu acho que eu me sinto tão caiçara como os nativos caiçaras. 

Eu respeito essa nação caiçara já me sentindo uma caiçara, porque o nosso convívio 

aqui não vai ser diferente um do outro, você entendeu? Eu sou uma pessoa. Você com 

vinte a trinta anos entrando no lugar você se sente filho da terra. Entendeu, então hoje 

eu posso falar que eu me sinto filha da terra, uma caiçarinha. Tem gente que diz: ah eu 

não sou caiçara. 

 

Entendi, isso é interessante. Com relação a relação antigamente com todo mundo 

aqui, a relação era mais, antes até da, pode falar até antes da estação. E hoje 

mudou por causa da estação? Ou não. Hoje como que a senhora vê?  

Entrevistada: Paulo, antes. Quando não tinha essa coisa. Porque era parque, de parque 

virou estação ecológica. Hoje, graças a deus é uma RDS. Então, eu vou te falar uma 

coisa, não só eu como uns moradores. Com medo de dormir e não saber se ia acordar  

com alguém na porta: ei vai ter uma desapropriação. Isso sim, cheguei a conversar com 

pessoa que eu vi chorar, eu vi chorar e eu também fiquei bastante triste. E hoje eu posso 

falar visando as coisas de uma outra forma, alegre por ser uma RDS, e dando esse 

direito, porque tirar isso por onde? Sustentabilidade como? Jogar no meio da rua? Não. 

Então, hoje dentro de uma RDS você se sente mais seguro. Mas estando dentro de uma 

RDS...limitado as coisas, mas que dê pra gente...se der um vendaval, porque sei que eles 

vão dar, eles vão tá autorizando, mas que deixa a gente, ninguém aqui, nem eu, nem 

outro morador tem condições de construir castelo, ou resort pra ninguém, a gente só 

quer uma coisa: moradia melhor, de pedir. Porque você mora, mas você não tem 

liberdade, tem que pedir, implorar, e esperar, como se você tivesse numa fila esperando, 
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pra que o medico te desse uma autorização pra uma aposentadoria. Mas as coisas não é 

assim. Porque nós somos moradores, nós temos nossos direitos. Que direitos são esses: 

sejam... 

Eu agradeço essa entrevista, ajudou bastante, e vai ser bastante produtivo.  

 

______________________________________________________________________ 

Entrevista com moradora, ex-presidente da SABU. 

 

Então, a primeira pergunta queria que a senhora se apresentasse. O que a senhora 

faz aqui na Barra. E conta um pouco da história como a senhora veio pra cá na 

Barra do Una. 

Entrevistada: Bom, meu nome é... Eu sou agente comunitária de saúde, como eu te 

falei. Atendo 42 famílias, desde o Barro Branco até aqui. Faço na área, e faço muitas 

mensais, procurando trabalhar mais com prevenção de saúde, porque eu acho que é 

melhor prevenir, do que a gente tá gastando depois com a doença mesmo em si. Então, 

eu trabalho com prevenção e saúde, e não com a doença. E eu moro aqui há doze anos, 

me casei com uma pessoa daqui, é o Benedito Pinto, meu marido, ele é da família 

tradicional, é daqui. Desde mil oitocentos e qualquer coisa ele está aqui. Morava do lado 

de lá.  

 

Qual bairro? 

Entrevistada: Eles moravam ali pra dentro, é nesse matagal, aí. Do outro lado rio. 

O que hoje é a Juréia, dominou tudo. E ele chegou a morar aqui, sabe onde tem aquela 

coisa do pastel? Do Walmir.  

 

Das ostras? 

Entrevistada: Não, mais pra lá. Aí tem um sitio quase em frente. Tudo era deles. Aí 

depois tombou pra estação ecológica, eles perderam. Aí eles ficaram só com essa parte 

daqui, que eles moravam mesmo, eles moravam...e lá eles tinham um sítio. E lá eles 

tombaram geral, não deixaram mais reformar a casa, acabou que o governo tomou 

mesmo. E a gente não conseguiu mais. Então, eu moro aqui há doze anos, e quando eu 

mudei pra cá eu fui vendo as dificuldades daqui, e a gente começou a brigar. Na verdade 

eu comecei uma luta sozinha, porque eu tinha uma filha, que é temporão, que o pessoal 

fala. Eu engravidei aos quarenta e poucos anos. E tenho uma filha de doze anos. E 
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quando eu mudei pra cá, mesmo, gente onde minha filha vai estudar? Porque aqui só 

tinha a partir do primeiro ano. O pessoal falou assim: ah não, aqui ninguém faz o 

Jardim. E eu comecei a brigar sozinha pra que tivesse creche aqui. Foi uma briga de 

dois anos, três anos. Mas conseguimos, hoje tem uma creche que eles tão querendo 

fechar, mas tá tendo a creche. Então, meu trabalho é esse mesmo. Com a comunidade. 

 

E a filha da senhora estuda no Guaraú? 

Entrevistada: Agora tá, ela tá no sétimo ano.  

 

Como que seria as atividades, já entrando nessa questão do turismo, mas também 

na questão cultural. Como que a senhora via quando a senhora chegou aqui. A 

senhora nota que houve alguma mudança, ou já tinha mudado quando a senhora 

veio pra cá, as festas entre os moradores, se tinha, se existia algumas delas. Como a 

senhora observava isso. 

Entrevistada: Quando eu vim pra cá, era... Muita coisa mudou. Quando eu vim pra cá 

tinha uma festa, da tainha, que era a festa de santo Antonio, aí que acontecia, eu via 

assim, era uma pessoa que tomava conta da festa toda. Então, a festa era uma barraca só, 

era a barraca de Santo Antonio, e quando era dez horas da noite, não tinha mais nada. 

Tinha um baile de forró. Aí eu vi, e falei gente, eu não conseguia entender. Muita gente 

passava necessidade, e tinha uma festa. Necessidade assim: dificuldade. Necessidade 

aqui ninguém passa, graças a Deus. E tinha uma festa, que vinha bastante gente, mas 

que só uma pessoa ganhava, que é pra reformular a igreja, que nunca se prestava conta. 

E não acontecia nada. Gente, podia se usar essa festa pra divulgar a cultura caiçara, que 

é uma festa do fandango, as músicas regionais. E era um pagode, veio um grupo de 

pagode. 

 

E vinha um grupo de pagode? 

Entrevistada: Vinha um grupo de pagode. 

 

Bem no inicio quando a senhora veio pra cá? 

Entrevistada: Logo quando eu me mudei. Então eu comecei a brigar pra que fizesse 

uma festa da tainha diferente. A festa da tainha sim, mas que cada um pusesse sua 

barraca, cada família pusesse a sua barraca, e ali cada um poderia ganhar um pouco e 

dar uma parte do dinheiro sim pra a associação, pra igreja. E a igreja poderia. Cada 
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igreja que tivesse aqui no local, porque tem igreja evangélica. Colocava sua barraca 

filantrópica, e cada uma ganha pra sua denominação. E a igreja católica, lógico, 

colocaria a dela pra igreja. Entendeu? E no primeiro ano foi muita confusão, porque 

tinha o Edinho ali, abraçou a minha ideia. 

 

Edinho era o marido da Renata? 

Entrevistada: Isso. Na época ele abraçou a minha ideia, e ele fez. A primeira festa. Ele 

agitou. A gente ajudou. E no começo teve muita briga. Então, eu já vim pra cá 

causando, entendeu? 

 

Entendi. 

Entrevistada: Porque eu tirei o monopólio de algo que tava anos. Uma pessoa e dividir. 

Porque eu acho que é isso, base comunitária e todo mundo pensando no bem comum. E 

eu ganhar, mas você também ganhar. Todos ganharem, não, um só ganhar. Ficarem 

vendo, não era legal. Então, foi mais isso, então, eles conseguem pensar na festa da 

tainha com todo mundo. Ficou mais bonita.  

 

Eu vim.  

Entrevistada: Mas teve festa da tainha, tremenda, eu tenho fotos. Tenho fotos da festa 

da tainha aqui no computador. Não, tá em casa na CPU. Fotos da festa da tainha, que 

você não tem noção. A festa da tainha nos dois que eu fiz, que a gente organizou, eu e o 

Piu, porque o Piu que organizava junto comigo. Ele que era o diretor de cultura. Nossa! 

Mas se você ver as fotos você fala: mas foi aqui? Foi aqui. Então, era maravilhosa. Aí 

ficou dois anos, meio feito nas coxa, e veio, e esse ano, ano que vem talvez seja bem 

melhor. O pessoal tá se organizando melhor. Mas foi isso que eu achei que mudou, 

entendeu? Mudaram algumas coisas, umas pra melhor e outras pra pior.  

  

A senhora vê possibilidade de fazer mais festas, entre outras, sem ser só a da 

tainha? 

Entrevistada: Não, eu acho que dá. Porque o pessoal tá se organizando, eles 

perceberam, eles perceberam isso, de tá divulgando a cultura deles. Porque é uma 

cultura. Religiosa.  
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Sim. O pessoal. Daqui... Quem, qual, a senhora pode falar algumas pessoas que tá 

se organizando.  

Entrevistada: A igreja. O pessoal antigamente, os católicos eles eram unidos, mas era 

só pra construir a capela. Isso que eu to dizendo, na verdade era uma forma também de 

dinheiro. E hoje eles já tão se organizando melhor. Tem missa mesmo.  

 

Teve o batizado, agora. 

Entrevistada: Mas antes não tinha, nada. Existia a capela ali pra nada. Agora de um, 

uns dois anos pra cá tá tendo batizado. As pessoas tão voltando às origens católicas. 

Porque daí que aconteceu, a cultura deles se perdeu. Têm as reisadas, as coisas que, tem 

várias dessas, eu não conheço muito bem a cultura deles, até porque eu sou evangélica, 

acho bonita a cultura deles, mas eu sou evangélica. Então, eles tão despertando pra isso, 

eles, mas, o padre tá vindo, tá tendo missa, tá voltando as raízes deles. Então, isso abre 

um horizonte antigo, as festa de reisada, aquelas festas que eles puxavam, de Santo 

Antonio. 

 

Se tiver, mesmo a senhora sendo evangélica, a senhora vai nas festas? 

Entrevistada: Eu não participo, mas eu acho legal. Porque é a cultura deles.  

 

Isso é interessante a senhora falar, bem bacana mesmo.  

Entrevistada: Você entendeu? Porque eu acho que cultura é... É diferente de religião. 

Eu não tenho religião, minha religião é Jesus. Eu não sirvo a igreja, denominação, eu 

sirvo a Jesus. Obedeço à palavra. E não a Jesus. E não a denominação. Igreja tem. 

Templo do espírito sou eu. Então, tem aquela casinha e pronto. Então, se eles têm a 

cultura deles eu acho legal, eles também lutar pra divulgar a cultura deles. Você 

entendeu? 

 

Entendi. 

Entrevistada: Então, nisso mudou bastante, em termos de participação a gente tá, já foi 

maior a participação, porque há uns três anos atrás, há quatro anos atrás, a participação 

era muito boa, as reuniões de associações que a gente fazia vinha trinta, quarenta, 

pessoas,  era muito legal. Teve uma fase boa, depois o pessoal se desmotivou. Mas, em 

termos de participação acho que melhorou bastante, a gente participou mais, entendeu? 
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E como que a senhora se interessou pela questão do turismo aqui. Lógico aqui, a 

pergunta parece óbvia, porque tem uma potencialidade natural, mas assim, a 

senhora veio pra cá. A senhora é da capital do Rio? 

Entrevistada: Da Ilha do Governador. Eu não nasci lá. Eu morei em são Paulo, e fui 

morar lá quando eu tinha meus vinte anos. Fiquei lá até. 

  

E aqui, como a senhora foi entrando nessa discussão do turismo até de maneira 

mais formal. 

Entrevistada: Eu acho que Barra do Una é assim, ou você pesca, ou você vive do 

turismo. E o turismo aqui ele, pode, eu acho ele muito desordenado. Por ser, que eu 

acho assim, é você conhece lá no Rio de Janeiro não é Parati, tem uma comunidade. 

 

No Aventureiro, na Ilha Grande? 

Entrevistada: Ilha grande também, você conhece Ilha Grande? 

 

Conheço. É, e o aventureiro é um exemplo muito bom, que dá pra trazer esses 

exemplos pra cá. Pra Barra do Una, porque foi bem sucedido, assim. 

Entrevistada: É que o aventureiro, eu vi ele só começar. Não sei como tá agora, nunca 

mais eu fui. Meu filho vai muito pra lá.  

 

É, tá bem interessante, assim, visitei, e conversei com quem estuda o Aventureiro, 

tem uma professora da Federal. 

Entrevistada: Mas não é de lá. Eu tô falando de uma comunidade que o pessoal ia, ia 

muito drogado. 

 

Trindade? 

Entrevistada: Trindade. Tô falando de Trindade. Porque Trindade tem. Ficou marcado. 

Porque Trindade, antes, você vai era só nóia, né? Quem foi antes, eu fui antes, pra 

Trindade. É um lugar lindo, mas tem esse problema. Mas a comunidade, lá era uma 

comunidade. O turismo de lá era um turismo que não dava renda, que é um turismo 

pobre. Então, quando eu vim morar na Barra, eu já logo em seguida, a grande virada de 

Trindade. Meu filho falou: mãe Trindade, você não acredita, mudou completamente. Aí 

eu fui lá ver, e falei: nossa! Então, eu tinha um sonho, então, eu falei, mudar a cara de 

Barra do Una. Porque Barra do Una, tem público bem parecido com Trindade. Jovem, e 
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que não gasta. Que traz tudo. E que faz muita sujeira. Muita bagunça. E não. Mas, só 

que o povo não consegue entender isso. Então, a minha intenção com esse turismo, com 

esse projeto, de turismo, era exatamente esse, tentar capacitar as pessoas pra receber 

bem um outro turismo, que eu acho legal também, aquele projeto café da manhã, que 

tem no Rio de Janeiro, lá no Morro de Santa Tereza, você conhece ele?  

Um pouco, assim. Aqui dá pra vir estrangeiro fácil, ia se encantar com o lugar. Então 

era isso que eu queria. A gente colocar ele. Porque o café da manha, você pode se filiar 

a ele, porque eles também enviam pra você. A pessoa se hospeda na sua casa, participa 

de toda a sua vida.  

 

Que é essa a ideia do turismo de base comunitária.  

Entrevistada: De base comunitária. Que eu no início, quando eu ouvi falar no turismo 

de base comunitária, me apavorou, me assustou. Eu falei: você é louco, deixar uma 

pessoa na minha casa. Ficar dentro da minha casa, não, nunca. Não vou querer. Aí 

minha amiga falou assim pra mim: Você lembra que eu fui fazer faculdade em Nova 

Jersey?  Eu não fui pra lá? Eu não fiquei na casa de alguém? Eu não fiz um 

intercâmbio? A pessoa não veio pra minha casa? Eu falei, é de fato, faz, é diferente. 

Estudantil. Ela falou, não é diferente, a sua cabeça que fechou muito com a Barra do 

Una. Você precisa abrir sua mente. Aí a gente começou a conversar, eu falei, é verdade. 

Comecei a pesquisar no... Então eu achei interessante, que eu acho que a Barra do Una 

tem um potencial muito grande e ele é mal utilizado. Quando eu pensei em trabalhar 

mais a base comunitária, veio a turismóloga aqui, trabalhou na prainha Branca. Que eu 

também achei interessante o trabalho deles lá. Eu pensei nisso, eu pensei em tentar 

mudar a cabeça das pessoas, pra que elas aceite uma mudança no turismo. Porque eles 

não aceitam, hoje. Eles acham que se mudar o turismo, eles vão ficar sem dinheiro, vão 

ficar sem isso, ficar sem aquilo. E não é nada disso. Você vai trabalhar menos, e vai 

cobrar mais do seu trabalho. Entendeu? 

 

Entendi. Agora conta como que a senhora veio, começou a trabalhar como agente 

de saúde, aqui nesse posto. Quando começou isso dai. 

Entrevistada: Então, na verdade eu vim morar pra cá, eu marido era pescador, e o 

peixe, meu marido é pescador de mar, ele não é muito de subir rio, ele pesca mais por 

aqui, e ele embarcava, ia pra fora. Aí ele acabou... A gente teve filho, e aí ele começou a 

ficar com medo de embarcar, porque quando você embarca você fica três, quatro dias 
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fora, se a maré tiver, se der alguma coisa não pode voltar, você fica no mar, fica dois 

três, dias, e eu ia ficar preocupada com e ele comigo. Então, ele falou: não quero mais 

essa vida pra mim. Então, que a gente fez, a gente pegou um carrinho de praia, foi 

trabalhar, ali, mas só chovia, não... Foi uma fase muito difícil. A gente tinha que pagar 

carrinho e não tinha dinheiro. Aí, surgiu essa vaga minha, saiu. Na verdade foi assim, 

caiu de paraquedas na minha cabeça. Ah, vai ter uma vaga de agente comunitário, ah eu 

vou querer né? Ganhava um salário, foi por necessidade mesmo. Aí eu falei legal então, 

eu vou-me inscrever. E daí a gente foi se inscrever, fui eu, foi Mara, foi a menina que 

trabalha aqui, foi mais uma moca que trabalha lá em cima, foi umas seis ou oito pessoas 

que se inscreveram, e a gente foi e se inscreveu, fizemo prova, e só que eu fui a primeira 

colocada. Então, como eu fui a primeira colocada, eu fiquei com a vaga. Aí depois que 

eu peguei a vaga é que eu, é que caiu minha ficha. Gente eu vou ter que trabalhar com a 

comunidade, e eu achava a comunidade muito difícil. Muito, muito, muito. Eles são... 

Você tem difícil acesso. É difícil você se envolver com eles. Eles não se envolvem, eles 

se envolvem, aparentemente. Mas no fundo eles não tão, eles tão só te observando, eles 

não abrem guarda pra você, eu falei nossa eu não vou conseguir. É uma tarefa que eu 

não tinha pensado. Aí entrei, eles me fizeram a capacitação, comecei a trabalhar, tive 

muita dificuldade realmente, tinha pessoas que me recebiam. Mas aí depois foi tudo se 

encaixando, hoje me dou bem com todo mundo hoje graças a Deus. Então, foi um 

trabalho assim, não foi que eu. 

 

Se estabilizou assim? 

Entrevistada: Previa. Ah, eu não quero fazer isso. Caiu na minha cabeça, era a única 

chance que eu tinha pra sobreviver. Tava os dois desempregado, e apareceu essa 

oportunidade, e eu entrei e fiz. Entendeu? 

 

Fala um pouco, assim, das dificuldades que as pessoas vêm aqui. Da comunidade. 

Porque elas vêm pra cá, quais os problemas? 

 

Entrevistada: Ah aqui no posto. Olha aqui no posto, tem outra moca que trabalha aqui 

comigo, na verdade ela que fica aqui nessa mesinha. Ela que faz a limpeza do turno. Ela 

mora na estrada. Eu trabalho, eu fico fazendo visitas, eu fico aqui com ela de vez em 

quando, conversando e tal. E a gente sempre senta aqui e fica conversando e tal. Aqui 

na verdade atua mais como um consultório psicológico.  
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Entendi. 

Entrevistada: Você entendeu? São pessoas que se sentem muito só. Porque aqui é 

como eu falei pra você, por ser uma comunidade de família, são umas três ou quatro 

famílias, então, os conflitos são internos, você entendeu? Uma família tem conflito com 

a outra, é a mesma família, mas um não confia no outro.  Mesmo sendo próximo. É são 

famílias. Porque acho que os maiores conflitos são de famílias.  

 

Entendi. 

Entrevistada: Então, eles não desabafa com a família. Então, eles desabafam com a 

gente. E a gente fica numa sinuca de bico. Porque um vem conta o seu problema, a 

gente não pode falar, porque o problema dele, o meu problema é contra você, o meu 

problema é você, então você vem, e você fala de mim, e eu falo de você, entendeu. 

Então, eu acho que é mais psicológico, eles procuram muito médico, mas é tudo mais 

psicológico. Na minha concepção. 

 

É porque sei lá podia trazer pra cá um psicólogo.  

Entrevistada: Mas já teve, já veio psicólogo pra cá, já teve, a doutora Carol vinha toda 

a semana. 

 

E o pessoal se consultava? 

Entrevistada: Não se consultava. Eles vinham, faziam a primeira consulta. Acho que 

quase toda a comunidade fez a primeira consulta. Mas depois eles não. 

 

Desistia? 

Entrevistada: Depois eles não continuavam o tratamento. As primeiras sessões mesmo, 

eles não faziam. Aí acabaram tirando a doutora Carol, por causa disso.  

 

E os turistas. A senhora até falou, mas não tinha gravado. Fala sobre os turistas 

que vem pra cá, qual atendimento que eles buscam mais, essas coisas. 

Entrevistada: Aqui no posto? 

 

É. 

Entrevistada: É mais problemas que acontece no calor: desidratação, diarreia, eles vêm 

buscar soro, às vezes eles se machucam. Tem muito esse negócio de alga, que às vezes 
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se queimam com alga, ou às vezes eles vêm pegar pomada, por causa de mosquito, 

buscar um antialérgico que tem aí, que tem alergia, fica inchado. Então, mais pra essas 

coisas.   

 

E eles reclamam? 

Entrevistada: Reclamam que não tem um pronto socorro. Reclamam que não tem um 

pronto socorro, não tem uma farmácia aqui. E eles reclamam muito. Porque é 

complicado mesmo né? Você chega com um filho doente, até chegar lá em Peruíbe. 

Quando se queimam, às vezes, às vezes tem problema de queimadura. De cortar, porque 

eles ficam em barraca, porque se corta aí vem aqui correndo, fazer um curativo. A 

procura maior é essa.  

 

Entendi. E agora pra finalizar as duas últimas perguntas, voltando pra questão do 

turismo, que a senhora, já que a senhora trabalhou com essa questão, e trabalha 

diretamente ainda também né? Fala pra mim, assim, pra desenvolver o turismo na 

Barra, o que a senhora observa de aspecto positivo. Primeiro, os positivos da 

atividade do turismo. Que a senhora observa de positivo. 

Entrevistada: Eu acho que de positivo é que aqui você pode trabalhar com vários tipos 

de turismo, tanto o turismo todo se envolvendo, todo sendo de base comunitária, você 

pode trabalhar o turismo ambiental, o turismo de trilha, o turismo de aventura. Então, 

aqui tem, abri um leque de oportunidades. Você pode fazer aqueles, como chama 

aqueles que você faz de corda? 

 

Ah, sei, tirolesa. 

Entrevistada: Tirolesa, e às vezes eles fazem até em shopping, as crianças vai no 

shopping, porque eu fui num shopping em São Paulo o ano passado, e minha filha 

brincou de tirolesa lá, sendo que aqui a gente tem. 

 

Naturalmente. 

Entrevistada: Naturalmente poderia, a gente poderia usar isso. 

 

Capacitar o pessoal. 

Entrevistada: Capacitar o pessoal, por ter praia, tem rio. Pode se trabalhar tudo. Porque 

você pode trabalhar biodiversidade totais. Porque aqui o que mais tem é isso. 
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A cultura, também né? 

Entrevistada: Na cultura, divulgar a cultura caiçara, gastronomia, então, tudo isso você 

pode desenvolver aqui. Então, tem leques e leques e leques e leques de possibilidades 

de turismo. Ao invés desse turismo que vem em massa, que é muito, a quantidade de 

pessoas é muito. E aqui não tem infraestrutura. 

 

Entrando, na questão, já que a senhora tá entrando nesse ponto, os aspectos 

negativos, já que a senhora, se desenvolver o turismo de tal modo, tem que tomar 

cuidado com algumas coisas com o turismo, que que a senhora vê, de negativo? 

Entrevistada: Eu acho isso, eu acho que o turismo aqui se desenvolve muito sem 

infraestrutura, se recebe muito sem infraestrutura. O pessoal, eu não sei, eu posso tá 

errada, eu não sou bióloga, é uma área que eu não gosto muito, eu gosto de educação 

ambiental; mas eu não gosto muito de muito biologia, assim, na parte de estudar aquela 

o grau de contaminação, então, essas coisas eu acho legal, mas não gosto. Eu acho 

assim, mas não, não causa impacto ambiental. Do meu ponto de vista causa, sim. 

Porque aqui não tem umas fossa certa, mesmo, que não contamine. Porque a gente teve 

capacitação sobre fossa. Porque na verdade, não tem uma, uma fossa mesmo preparada, 

mesmo. Esses campings aí recebe quinhentas, seiscentas barraca. Quantas pessoas não 

ficam nessas barraca? No mínimo duas, em cada uma. Porque é três, normamente, 

quatro pessoas que dormem numa barraca, mas vâmo botar duas. Então, fica pra 5000 

pessoas. E essas fossas vão pra onde. E vão pra onde? 

 

Pros rios, pras águas. 

Entrevistada: Pras águas. Então, no meu ponto de vista eu tem bastante pontos 

negativos. Muitos positivos que trabalhados pro futuro, e negativos, bastante também. 

Até dos próprios moradores, ainda mais consciência em relação a fossa, a essas coisas. 

Por mais que eles ouçam, eles continuam jogando no esgoto. Se você andar por aí, você 

vê esgoto no rio. Que vai pro rio depois né? Que eles assistem palestra, o rapaz da 

Unicamp, acho, acho que foi da Unicamp, acho que confundi, ele veio pra cá, Cesinha, 

ele deu um estudo sobre fossa, sobre água, sobre contaminação. 
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______________________________________________________________________ 

Entrevista com morador tradicional, proprietário de camping. 

Conta um pouco da sua história aqui, nome, idade. 

Entrevistado: Então, eu praticamente nasci e me criei aqui, tô com 51 anos, sou de 63. 

Aqui não existia nada, era um terreno, era um lixão do meu vizinho, tudo eles jogavam 

pra cá era muito vidro muita tranqueira, e aí veio um pessoal de Santos, e veio acampar, 

aí meu pai falou aqui não é camping, aqui é uma casa. Aí construímos uma caixa d'água 

feita com um tambor de água, tipo de lixo. E aí veio a ideia do meu pai abrir aqui, daí 

meu pai levou vários dias pra limpar isso aí, semanas. Aí o pessoal foi aumentando a 

freguesia, só que nós pegamos o finalzinho já dá daquele tempo ótimo que era a Barra 

do Una, não ganhamos dinheiro. Ganhamos e não ganhamos. Aí tentamos investir aqui 

com, com esse córrego a céu aberto como eu te falei há minutos atrás. Não podemos 

terminar porque não, não podemos passar com material. Mas o bom daqui pra nós, nós 

aqui da nossa família hoje é porque tá longe da droga, de tudo, tem algumas coisinhas 

aí, que é a danada da erva. Mas em vista de outras coisas a gente tem tantos, tem tentado 

levar a vida. Mas agora aqui pra gente tá meio difícil. Contamos com prefeito, contamos 

com outro e nada dá certo. O pessoal daqui, eles apostam nos candidatos que são ricos, 

que vão tirar dinheiro do próprio bolso como é o caso da Ana Preto, acharam que ela ia 

tirar do bolso. Não digo que era melhor, como colocar asfalto ecológico, mas eliminar 

esses buracos por aí, pra gente poder ter um acesso melhor. As pessoas que vêm aqui do 

turismo se apavoram quando cai em qualquer chuvinha: Tô indo embora porque o bicho 

vai pegar. Então temos que trabalhar todo dia. Já foi tempo da gente, Teve gente que 

saiu daqui depois de 2 dias, e chegou lá e perdeu emprego porque não conseguia voltar. 

Patrão não quer saber se tava lá, entendeu? 

E como era a vida antigamente? 

Entrevistado: Aí meu pai, a gente quando era criança naquela época a gente fazia 

pesca, pegava mexilhão da praia, ou caçava, que na época era permitido. A caça nós 

tínhamos uma cachorra, ela chamava Diana, ela sustentava nossa casa. Ele saia, meu 

pai, ele pegava a espingarda, ela saia na frente, e que na época tinha muito cabrito, eu 

tinha um. A gente levava num restaurante no Guaraú, ou então agente levava essa 

mercadoria pra um restaurante grego restaurante do grego. O trajeto, meu pai saia aqui 

de manhã levando a pesca, a caça até Peruíbe. Ia fazer compra nos armazéns, saia por 

volta de 7 horas e chegava, e voltava por volta de 7 horas. É uma caminhada de 5 horas 

até lá. Meu pai chegou até comprar gás trouxe nas costa uma vez. A gente que era 
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pequeno, também saia para Peruíbe, mesmo era pra comprar arroz e feijão. A gente 

plantava que também comprava essas coisas, farinha. A gente tinha nosso mesmo peixe, 

carne, essas coisas. Carne do mato era daqui mesmo, paca, teiú. Até pouco tempo a 

gente caçava, e agora a gente tá comendo esses caramujo. Raposa a gente caçava, a 

gente tinha a gente tinha fartura que a gente tem uma vida, tinha uma dificuldade de 

buscar alimento, na iluminação, a gente não tinha. Não tinha geladeira, não tinha 

ventilador, era tudo lampião a querosene, a diesel, também vela, depois que apareceu a 

geladeira a gás mas poucas pessoas tinha. Era difícil pra gente, mas a gente era mais 

feliz, era muito mais feliz porque tinha mais turismo também. Na época das festas 

tradicionais enchia de , lotava, era muito bem melhor. Nós criança, no dia 7 de 

setembro, que a gente era obrigado a descer lá a gente um dia antes, pra Peruíbe. 

E como era comercializado as coisas antigamente, e hoje. 

Entrevistado: Mercado, quase toda semana falta uma coisinha. O pessoal de hoje tá 

reclamando que é que esse ônibus que tá demorando pra chegar, mas peraí, nós tâmo 

indo de ônibus, tâmo indo tranquilo, não tâmo levando o peso. Não admito os preços 

das coisas aqui. Tá tudo na porta e caminhão vem entregar, se falta uma coisa, a gente 

procura buscar quando quer. Mas hoje tá muito bem mais fácil, tá tudo mastigado, tem 

mais mercadorias, Atacadão, armazéns, lá você tem opções de escolha para comprar. 

Nós procuramos porque, nem todos entregam que eu quero que você me leve, quando a 

compra não chega sou obrigado a ficar esperando.  

E como eram as atividades culturais. 

Entrevistado: A nossa festa era a festa de Santo António, tinha Festa de Reis. No dia 

25 do natal pra cá, eu acho que é dia 5 de janeiro. Era muito bonita essa festa, tinha aqui 

na Barra mesmo, violeiros de primeira linha, conhecedor de tudo, das rezas, tinha 

violeiro aqui, tinha leilões. Muitos deles viraram evangélico, ignoram isso... Ela rezava 

na festa de Santo António, a gente fazia aquela procissão, aquela coisa linda, sabe, todo 

mundo, cada um com sua velinha acesa, coisa linda, sabe, tinha os bailes, as festas não 

tinha confusão. Tinha aqueles que você deve começar um ajutório. É um ajudando o 

outro tipo. Vou fazer uma roça e meu companheiro dali vai me ajudar hoje a plantar, 

colher amanhã. Amanhã eu ajudo ele, e no final de tudo, daquele trabalho, acontece uma 

festa, um baile, todo mundo já, já preparava farinha, outro ia caçar, outro ia pescar, 

defumava as caças, e era consumido ali na festa. Não tinha confusão.  Nosso casamento 

aqui isso acontecia aqui, tudo no interior ,como se fosse índios, todo mundo casava com 
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as prima, Hoje em dia o que estragou muito foi a misturança, que fizeram, misturam os 

pedigree, misturaram. Então, o pessoal de fora, os que vieram de fora.  

Como era a relação com a Estação Ecológica e os agentes do estado. 

Entrevistado: A gente nunca pensou que ia tirar as casas daqui, a gente nunca pensou 

que eles irão tirar essa coisa da gente, a gente nunca ia matar o bichinho. A gente ia 

caçar pra consumir a carne, se essa pedra, essa pedra pudesse contar... A gente caçava 

tudo, só ficava o urubu, urubu a gente deixava, o resto era tudo: tucano, jacu... Tanto 

que o último que a gente caçou aqui, faz um tempo, meu pai era vivo, matou, tentamos 

comer, mas não conseguimos. Você subia naquela pedra no mês de agosto, no mês da 

sabiá, pegar 50, 60, preparava tudo pra comer com arroz, nossa mistura nossa comida. 

Hoje em dia não, a gente não tem mais essa coragem. Mas quando eles entraram aqui, a 

gente pensou que iria trazer pra gente empregos, e no caso isso não aconteceu, eles 

vieram com coisas que a gente, muitas coisas. Tipo caçar se você ficasse escondido e 

caçar, tem muitos casos de quem come caça escondido, mas não é permitido né? Em 

partes do jeito tá certo, tem bicha que tá em extinção, as caça, acho que é melhor 

também, seria bom mesmo, mas hoje em dia, se fosse permitido a caça, a mais visada 

hoje em dia, se alguém pegar uma paca aí, consegue facilmente vender por 200 reais.  

E a relação com os agentes de estado? 

Entrevistado: Então eles hoje aqui pra nós, a gente tá assim sabe, a gente tem apoio do 

pessoal de fora, que tem em casa, que eles também querem apoiar a gente, nós 

precisamos deles pela parte jurídica e pelo poder aquisitivo, tem bom advogado. Eles 

contam com a gente quase com a nossa força, porque a gente mora aqui, que é nativo 

né? Só que a gente, só que a gente tá assim, em cima do muro, ele já ameaçaram, se 

vocês ficarem do lado deles, não vai só eles, vai todo mundo. Então a gente não sabe se 

apoia. Eles querem parece que é RDS, ou parque não sei. Eles querem uma coisa, e nós 

queremos uma outra coisa, é que a gente quer uma coisa que a gente possa construir. E 

então tá essa briga agora. Eles estão vendo pela marinha, a marinha permite que todo 

mundo fique. O que a gente queria que eles mesmos. É porque eles fecha os olhos pra 

muitas coisas aqui mas abrem pra outras coisas por exemplo sendo pro Paraíso. Ali 

observa que tem muitas coisas ali, como no Paraíso, você vê madeiras cortadas nas 

casas, na cercas. Se a gente corta aqui, eles vêm com tudo em cima da gente, tem um 

tratamento diferenciado. Não sei se eles molham a mão, às vezes passa material, passa 

aquilo de um e de outro em casa. Agora mesmo eu falei: engraçado revistam todos 

carros por aí procurando um tijolinho, um cano, um absurdo. Prender um cano, um 
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absurdo, mas passa cadáver direto, como aconteceu agora recente, ninguém revistou, 

passa cadáver, mas material eles estão olhando. Minha sobrinha acabou de nascer vai 

precisar de um quarto pra ela, tá um sufoco pra fazer esse quarto. Não pode aumentar 

nada. Não sai do zero, vou fechar e forrar e tá difícil onde encontrar o material.  

Você se sente satisfeito com o turismo? 

Entrevistado: Eu me sinto insatisfeito, me sinto a última bolacha do pacote, quando 

eles lembram de mim é porque tá sobrando lá fora. Raramente vem e quando mandam 

aqui pra mim é porque é uma bela de uma curva de rio, pessoas que não querem lá 

porque eles lá não aceitam lá tipo assim. Vem o grupinho pra lá, porque os bichos são 

de bagunça, e usam a danada da droga, no meu camping eu não quero mandar... “Ele 

aceita”, ele quer. Quando chega, que eu não conheço, já tô envolvido e vou ver, já tô 

dentro do problema ... Vou ter que engolir um sapo que eles não querem né? Agora 

mesmo recentemente fulana veio: você não quer pra você? Porque que tu não quer pra 

você? Se tá vindo algum problema, algum piolho, aí ela não quer. Mas ela tá mandando 

pra mim, eu já também já falei eu não quero entendeu? Mas eu sou a última pessoa a ser 

lembrada às vezes, quando eu venho no ônibus assim por isso que às vezes eu me 

revolto aqui. Eu acho que de 200 duzentas pessoas dá pra dividir 50 pra cada um, igual 

veio o pessoal da faculdade aqui no fulano... Aí foi feito assim: parece que vinha 200 

alunos, eles escolheram o meu pra ficar junto como o fulano, mas aí o fulano não 

aceitou, era tudo pra ele, disse que eles queriam ficar tudo junto. Eu fiquei um 

pouquinho chateado. Mas observei que todo mundo se conversava separado, mas só se 

uniu na hora da palestra, dificilmente ali todo mundo se conhecia. Mas aí teve a parte 

boa do bolo que é eles precisavam deixar os automóveis dentro do meu quintal, 

caminhão, vans, carros particulares. Pode deixar, fica a vontade, porque vocês ficar ali 

que eu vou seguindo em frente na minha cabeça não, pode ficar à vontade, eles vieram 

pagar, eu falei: não, não precisa, pode ficar tranquilo que não é nada não. 

Você se sente caiçara? 

Entrevistado: Eu me sinto, eu me sinto orgulhoso, eu não sou daqueles que eu acho 

que tô em tal lugar e se recusa a ser de lá, como eu tenho parentes meus que são 

catarinenses e fala que não que não são catarinenses. São de outros lugares, pelo apelido 

de “barriga verde” será e tem também aquele ditado que quer dizer que diz que nem o 

vento do sul presta. Quando começa é a pior coisa, é a pior coisa que existe pra nós aqui 

é o vento do sul, ele traz maré cheia, ele traz mal tempo, ele traz chuva, ele traz tudo, 

então, por esse apelido, as pessoas que moram no sul se recusam a ser. Mas eu me 
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orgulho de ser caiçara, pelo contrário acho que cada um tem que ter orgulho do que tem 

é. Como profissão, você tem que praticar a profissão, estudar a profissão que você 

gosta, de entrar numa profissão que você não gosta, só vai prejudicar as pessoas. Como 

eu tenho uma amiga que é enfermeira, nossa como ela  judia dos clientes, os clientes pra 

quando é acidentado de moto, na mão dela sofre, porque ela não ela não gosta da 

profissão. Eu gosto de cozinhar, então eu cozinho com muito prazer, cozinho com fome, 

sem fome. Sabe, vamos fazer um almoço. Eu tenho orgulho de ser caiçara, daqui 

também, eu não nasci aqui, nasci em Peruíbe, mas me criei aqui, mas os meus pais 

nasceram aqui, meu pai nasceu na Juréia, meus avós, pais da minha mãe na época tinha 

negócio aqui. 

 

______________________________________________________________________ 

Entrevista com morador, estudante de biologia, monitor e pescador. 

Fala seu nome o que você faz aqui, e se você pertence há alguma instituição aqui na 

Barra. 

Entrevistado: Tenho 25 anos, sou morador, atualmente eu sou diretor de ecoturismo da 

associação aqui, dos moradores, que é a Sociedade Amigos da Barra do Una. 

 

 Quais os principais desafios da sua entidade? 

Entrevistado: Primeiro, o principal desafio foi a mudança, que agora pouca voltou, mas 

a gente ficou 25 anos uma estação ecológica. Esse foi o grande problema que é um 

lugar, que como é uma área de proteção. Os pescadores precisam tirar caranguejo, tirar 

mexilhão, é o caso alguns que precisam dos recursos florestais. O grande desafio era 

esse, e na construção civil. Vamos, supor, o cara tem uma família, e têm dois filhos, um 

casou. Como que ele, foi fazer uma casa pra ele, ele não tem, ele precisa de uma 

autorização pra fazer a casa. Agora com essa Mosaico, voltando RDS, eu acho, no meu 

ponto de vista, vai desenvolver o turismo numa área de proteção integral, mas poderia 

ser melhor organizado.  

 

Como vocês enfrentam esses principais desafios, de forma individual ou coletiva? 

Entrevistado: O Dauro, o Arnaldo, esse cara aí foi um grande que ele que correu atrás. 

Na Barra do Una tinha um cara também que corria muito, mas, mais individual, porque 

coletivo não tem. Muita gente não tem recursos financeiros para ficar correndo atrás das 
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coisas, pra ficar em audiência pública, indo em São Paulo. O Arnaldo pediu pra 

representar, ele representou durante um tempo, mas depois a cadeira ficou vazia. 

 

E na questão mais recente teve coletivo, pensando na Barra do Una? Teve projetos 

comunitários? 

Entrevistado: Teve coletivo.  

 

Quais as formas de ação, por exemplo, para montar a festa da Tainha? 

Entrevistado: Geralmente é assim: é dividido as tarefa pra quem, fazem a barraca, 

podem fazer peixe, geralmente um como faz um, o outro procura panfletar, o outro 

procura um músico.  

 

Qual espaço para discussão? 

Entrevistado: É isso aí, o centro comunitário. 

 

Como se dividem as responsabilidades? 

Entrevistado: Na reunião, e eles abrem uma reunião e aí nessa reunião uma pessoa que 

no caso é o líder da comunidade, outra pessoa que tá agora na festa, ele fala do que 

precisa ser feito pra acontecer, eu acho que posso fazer isso, acho que pode fazer aquilo, 

ou fica nas costas de uma pessoa só. 

 

E sobre o turismo como você avalia? 

Entrevistado: Primeiro que eu acho que o turismo hoje é a maior fonte de renda é o 

turismo, tudo depende do turismo, pescador depende do turismo, dono de camping 

depende do turismo, quem depende do aluguel de barco pra pesca esportiva depende do 

turismo. Porque preciso alugar precisa vender. Então, eu acho que o turismo, no meu 

ponto de vista, é o mais é o ponto mais forte hoje é o turismo. Precisa que seja 

explorado mais politicamente, entendeu?  

 

O que você pensa sobre o turismo. Quais as vantagens do turismo e desvantagens. 

Entrevistado: Eu acho que as vantagens são muitas. A gente ouve falar muito de 

desvantagens, eu acho que falta um pouco de estrutura, precisava, um exemplo, 

precisava de um posto de saúde que tivesse um médico, uma ambulância, um telefone 

bom pra comunicação pra você receber coisa acontece alguma coisa, sei lá uma 



39 
 

fatalidade, você precisa de um socorro e não tem. Precisa, também, de um manejo 

adequado do lixo, as coletas, como a gente tá numa área de proteção natural, área 

natural a gente precisa mais, ter mais, mostrar mais a reciclagem alguma coisa assim 

entendeu? Vantagem eu acho que pode ter várias, na verdade, mas eu sinto assim, que 

eu tenho como ponto de vista, que é a importância de você tá numa área de proteção 

integral, ou numa de proteção de uso sustentável, não só pra, para os moradores, mas 

para outras regiões, entendeu? Eu acho do meu ponto de vista. 

 

E o que você acha do turismo? 

Entrevistado: Importante. Eu faço aqui um acompanhamento pra explorar uma trilha, 

eu preciso de um turista pra tá acompanhando, pra fazer uma pescaria, para pescar 

alguma coisa entendeu?  

 

Sobre essa questão do turismo. Existem reuniões que discutem coletivamente esta 

atividade. 

Não. 

 

E planejamento? 

Entrevistado: Reuniões e encontros pra gente desenvolver melhor o turismo, não tem 

reunião, planejamento. O que é planejado sobre turismo e quando tem escola, quando 

acontece o rodízio, né? Só isso. Outro tipo de planejamento, relação importante, não me 

lembro, eu acho que não tem projeto elaborado, não. 

 

Existe projeto relacionado sobre o turismo.  

Entrevistado: Foi um projeto que era voltado para a sustentabilidade, mas aí caiu o 

projeto na época do mosaico em 2006. A única coisa quando era o Roberto o gestor, ele 

discutia os lugares que poderiam tá pescando, uma vez ele proibiu a pesca esportiva na 

foz do rio, aí o pessoal que depende da pesca acabou questionando. 

 

Havia transparência nas discussões sobre o turismo, comunicação era eficiente?  

Entrevistado: Conflito era com guarda, porque os guardas parque não sabiam dos 

acordos, aí acaba tendo conflito com eles, como eles mesmo, sabe? Eu achava que a 

situação era errada, as informações erão passadas de maneira igual.  
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Você acha que as informações eram passadas iguais para todo mundo? 

Entrevistado: Eram iguais a todo mundo era igual para todos, as decisões sobre 

turismo eram tomadas.  

 

Como eram tomadas as decisões sobre o turismo? 

Entrevistado: Quando o Roberto era gestor tinha o planejamento com a gente no verão, 

com a pesca. Agora com a comunidade só há comunidade, não. A não ser como eu falei 

pra você, pra saber um grupo assim pra fazer o rodízio, quem é que vai quem é que não 

vai, entendeu?  

 

As decisões eram respeitadas?  

Entrevistado: Sim. 

 

Você acha que a maioria dos moradores participavam?  

Entrevistado: Nem todos. Eram só os comerciantes e os pescadores.  

 

Você acha que algumas pessoas influenciam? 

Entrevistado: Que tipo de influência você fala? Existe tem pessoas que é como uma 

voz a mais, só comenta aí o pessoal diz que  é isso e se acha tem gente que não se 

envolve, tem sim.  

 

E tem gente que não se envolve, e deveria se envolver? 

Entrevistado: Assim como outros assuntos não só o turismo, alguém é privilegiado 

nessas questões na visitação, decisões de turismo, não. 

 

Você já participou de alguma decisão importante? 

Entrevistado: Participei quando era o Roberto teve participação quanto que era sobre 

pesca esportiva. Sim tava mapeando os dados pessoas que vendia isca, que tinha um 

barco para alugar, que tinha guia pesca de pesca, sobre esse assunto de área de camping, 

e assim foi bem pouco. 

 

E como que ocorre os movimentos, a participação de jovens das mulheres idosos? 
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Entrevistado: Poucas mulheres que participam, quem participa muito é... São pessoas 

que estão sempre discutindo. Tem as pessoas mais velhas, mas são bem poucos. Tem 

sempre quando um filho vai, esposa vai, e o marido.  

 

E quando tem divergência, como as questões são tratadas?  

Entrevistado: Ou trava tudo, ou vai na opinião de uma pessoa, entre conflito e ficar 

parado tem opiniões privilegiadas, tem muito lado pessoal nessas coisas assim o cara 

não curti muito o outro amigo aí ele vai pra cima, aí acaba gerando aquele conflito, e 

acaba a reunião e demora pra acontecer outra. 

 

Em relação ao mercado interno, como são feitas as divisões de tarefas? 

Entrevistado: Divisão de tarefas, acho que é o que é a divisão que acontece é vamos 

supor você é o Fulano, dono do camping, e não tem mais espaço, então ele passa pra 

outro.  

 

Existe diálogo e parceria? 

Entrevistado: Eu acho que sim, deveria ter quando existiu, quando era o mosaico em 

2006. Eles fizeram de dividir os camping, cada barraca dos camping, dona do camping 

ia pagar uma taxa, esse dinheiro era pra melhorar a associação, era a maneira como 

funcionar.  

 

Você percebe a comunidade como concorrentes ou parceiros? 

Entrevistado: Concorrência. 

 

Existem parceiros para o desenvolvimento da comunidade? 

Entrevistado: Deveria ter pelo menos a prefeitura de Peruíbe. E as expressões área 

protegida, como está a interferência, pode falar até um pouco antes. 

 

Como é a interferência da Fundação Florestal pensando a questão do turismo. E 

como que é hoje pensando na questão de como é o turismo? 

Entrevistado: Na questão do turismo, o que eu vi assim só, sobre em relação ao turista 

está pescando, que já tava num acordo de pesca, ou tava tirando corrupto o conflito era 

isso. O resto vai: o cara tava com uma barraca na praia, ou cortando algum tipo de 

vegetação,  
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E como era o diálogo entre os moradores e as instituições? 

Entrevistado: O ICMbio o IBAMA, teve uma gestora da Ilha do Ameixal. De conflito 

tem algumas pessoas aqui que já conhece mais o guarda-parque, já conhece ele pela 

arrogância da pessoa, não tem tanta educação, do meu ponto de vista e trata o morador 

com uma falta de educação, ou o cliente dele com falta de educação, aí ele pega e 

compra briga do cliente dele, e acaba gerando esse conflito, alguns, alguns não, a maior 

parte de guarda-parque.  Com o gestor talvez que eu me lembro talvez, foi quando veio 

a Kátia Pacheco, O Roberto o pessoal gostava dele, porque ele dialogava.  

 

Os interesses da comunidade são levados para Fundação Florestal?  Ela escuta 

isso, e ela tenta atender? 

Entrevistado: Entender... Atender já é outra história, a não ser que seja autorização de 

reforma, se for emergência, de caráter emergencial. 

 

Como que chegam essas demandas? 

Entrevistado: Se não tem reunião aqui tem que dirigir até lá. 

 

Tem normas aqui pra visitação na comunidade? 

Entrevistado: Como se fosse a cachoeira do Paraíso? Não pode entrar por causa de 

qual tal coisa, visitar algum ponto que não pode adentrar. Ah, norma, eu quero ir pro 

outro lado do rio, não, tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização lá na 

secretaria, e o gestor vai explicar qual, quais são as exigências ali, aí pede pra tá 

visitando.  

 

Os turistas obedecem às normas? 

Entrevistado: Boa parte sim, 99% por cento. Se você falar que não pode, eles 

entendem. Às vezes o turista extrapola, ou ele tá muito alcoolizado, mas conversando, 

você conversa. Que não conheço eu conheço.  

 

Como é que é feito o monitoramento de ações e projetos na questão do turismo? 

Entrevistado: Eu acho que sim. Tudo pode ser explorado aqui, pescar pesca esportiva, 

tem cara que nunca viu um pescador artesanal, e eu acho importante o cara conhecer, 
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fazer trilhas, fazer atividade de interpretação ambiental, restinga, costão rochoso, mata 

de encosta.  

 

Vocês têm feito ações para ordenar o turismo? 

Entrevistado: Têm uma, duas pessoas, eu sempre converso isso com o Bruno. Eu 

penso em desenvolver uma coisa com educação ambiental com unidades escolares, 

tentar fazer alguma coisa, um projeto, pra desenvolver isso, aqui com um turismo 

comunitário pra conhecer um, outro. 

 

Como você avalia a sua participação e quais desafios você se coloca? 

Entrevistado: Os desafios, acho que é grande. Eu me autoavaliando, vai minha nota 

seria sete. Não seria uma nota alta, falta muito ainda, não alcancei tudo que eu queria. 

 

______________________________________________________________________ 

Entrevista com morador tradicional ancião. 

Entrevistado: Meu nome é... Nascido em 20 de maio de 1938, aqui dentro da Juréia 

meus pais,  meu pai é o nome dele era Rogério nascido em 1919 meu avô também foi 

nascido e criado aqui meu bisavô também nasceu aqui, que eu não sei nem a idade 

deles, minha mãe também nasceu aqui 1917 minha avó, bisavó tudo nasceram aqui na 

Juréia e a gente vivia da lavoura com dificuldade, mas com amor. A gente vivia na roça, 

vivia de pesca, caça do mato era nossa comida, era peixe, então agente ia bem pouco na 

cidade. Médico, eu fui conhecer médico quando eu tinha 28 anos, depois de casado. 

Tudo era com remédio daqui do mato, tinha os curador tinha os cara que conheci as  

ervas. Isso a gente sente hoje dos cara não saber porque tá acabando as tradições 

antigas. Os meus filhos já não sabe o que eu sei, eu já não sei o que o meu avô meus 

pais sabiam, vai acabando. E agora pelo jeito vai acabar mais porque não deixa ninguém 

ir no mato, não deixa ninguém trabalhar. Isso tá então acabando. Então, é isso, a gente 

viveu com dificuldade mas com muito amor. Eu nunca apanhei de pai, nunca apanhei de 

mãe, meus avôs me tratavam como um filho e deu muito amor mesmo. Lembro deles e  

eu tenho saudade da minha infância. Eu não tenho tanta saudade pelo serviço porque 

era, era dificuldade, mas tenho saudade de como que a gente vivia com muita amor, 

muitos bailes, muitas coisas boas. Então isso tá acabando. Eu tenho muito amigo hoje 

mas da roça acabou, então a gente sente isso muito 
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Como que era, como o senhor lembra dessa questão de diversão, dos bailes 

antigamente, desta questão cultural, como era antigamente? 

Entrevistado: Olha, os bailes eram assim: a gente ia fazer uma roça lá cuidava o 

pessoal da vizinhança, chamava se ajutório, fazia a roça num dia, ai no outro dia, ou 

daqui a uma semana a gente ia pagar o dia de serviço. Quando era mutirão, então ai era 

baile e não tinha que pagar o dia de serviço, era baile. Então, tinha comida do dia e da 

noite, dançava a noite inteira. Além da nossa vizinhança, tinha outras vizinhanças: Rio 

das Pedras, Guaraú, Rio Comprido, Prelado, tinha outras vizinhança que ajudava a 

gente,n]ao ia todo mundo, mais... A gente fazia pra gente disputar as coisas fazia no 

machado, ou em cuia de arroz. Então roçava ou derrubava o dia inteiro, e aí a noite era o 

baile, era comedoria, dançava a noite inteira e no outro dia vinha pra casa. Era muito 

divertido, tinha muita menina para arrumar uma namorada, é muito legal a vida.  

Conta como foi o processo de mudança com a estação ecológica. 

Entrevistado: Olha, nós morava aqui no Rio Verde, mas aqui na Juréia não tive certeza 

mas foi mais ou menos de 50 e 52 veio o pessoal de Iguape, com trator no mato. 

Falando, querendo comprar as terra, falando que se não vender ia perder,  por que tinha 

já comprado do fulano aí na frente, então se não vendesse ia perder. O dele chegou até a 

brigar porque não queria vender, eles forçaram a vender. Aí eles venderam. Aí ficamos 

trabalhando ai muito tempo, depois eles foram pra São Paulo. Os cara que compraram,  

venderam para uma firma em São Paulo, a Gomes Almeida Fernandes. Aí eles 

começaram a proibir o pessoal de plantar, ai muitos que foram saindo, porque viviam da 

lavoura, saiu um para Itanhaém, saia outro pra Iguape, outro para o Vale do Ribeira. E 

nós ficamos lá. Era muito difícil nessa época, aí saímos e fomos para o sítio do meu 

avô, no Grajaúna. Daí só que era difícil pra vender as mercadorias. Nesse intervalo uma 

senhora que tinha terra aqui na Barra do Una, me chamou para tomar conta das terras 

dela, a dona Renata Trajano.  Eu trabalhei 13 anos pra ela, tomando conta das terras 

dela, não deixa invadir. Ai quando foi em 82 ia sair aquela usina nuclear, em 82. Então 

veio aquela puta briga aí eu que era empregada da Renata e os outros que eram  

funcionários, foi tudo passado pra Nuclebrás, de acordo se terra voltasse para os 

proprietários, a gente voltava para o proprietário também. Só que as terras foram para o 

Estado e a gente ficamos tudo sem emprego, ao que eu vim aqui para a Barra do Una, 

montei o barzinho, e estou aqui até hoje. 

Entrevistado: O pessoal foi saindo, ai fiquei sozinho, depois eles pegaram as casas de 

quem tinha saído e iam derrubando, aí puseram um jagunço, esse jagunço bateu em 
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muita gente. E derrubou uns 600 pé de banana cacheado. Foi triste. Eu mesmo não fiz 

besteira porque... A gente... Foi a vez que nós mudamos pro sítio lá, depois viemos aqui 

para a barreira. Agora essa Renata Trajano, além de eu tomar conta das terras dela e ela 

foi como minha mãe, nunca tivemos encrenca com ela, o que eu pedia ela me atendia, o 

que ela pedia para eu fazer eu fazia, fiquei 13 anos cuidando do terreno dela. Hoje tem a 

casinha dela lá, ela já faleceu, mas eu estou tomando conta, sem ganhar nada no sítio, 

tomando conta por amor, amor no sítio. A gente lembra do que ela fez para  gente tinha 

um amor na família dela, me tratou muito bem eu criei meus filhos nas mãos dela, eu 

não tenho nada que falar contra ela. Ela foi uma proprietário me deu muito a mão. 

comigo. 

 

O senhor pode falar mais dos guarda-parques? Tinha algum autoritarismo? 

Entrevistado: Comigo os guarda-parque até não foram tão, não me perseguiram muito, 

porque quando entrou a estação ecológica eu não fiz mais roça, mudei para cá, eu não 

fui contra eles, aí eles também não me perseguiram. Eu quero viver minha vida aqui 

junto com os meus filhos, E se fizerem isso  para mim e para o pessoal que vive aqui, já 

está ótimo. O que a gente quer é viver aqui e o turismo, turismo porque roça ninguém 

vai fazer mais, meus filhos não quer  mais viver na roça. A gente quer viver do turismo, 

eu acho que a gente devia abrir trilha pra vir mais turismo. Se a Jureia é a beleza tem 

que mostrar a beleza para o povo ver. Fazer um jardim e ninguém poder ir no jardim é 

errado. Porque isso aqui é um jardim, de bonito, de amor, de tudo. Então isso aqui, essa  

beleza o povo tem que ver. Ter uma beleza intocada, não é certo. 

 

O senhor tem o bar a quanto tempo aqui? 

Entrevistado: Meu bar, eu quando eu mudei pra Renata já tinha bar do lado de lá. Não 

existia bar por aqui, o único bar era o meu. Eu trazia pelo mar, não tinha estrada na 

época. Eu fiz uma canoa de uma madeira só, uma canoa grande, com motor de 25. Ia 

comprar lá em Peruíbe.  Tinha muita gente o sítio, eu vendia mais naquela época do que 

agora. Não vendia bebida, mas vendia mercadoria. Vinha pelo mar entrava aqui pelo rio 

e quando eu não vinha pelo  mar, comprava em Peruíbe, aí eles vinham trazer no Rio do 

Guaraú, aí pegava o barco no Rio do Guaraú, vinha até um pouco do Barro Branco, aí 

do Barro Branco para o Una, minha proprietária fez uma estradinha ligando até o 

Guaraú, tinha um Jipezinho lá, um Jipe, punha a mercadoria e trazia para o bar. 

E que tipo de mercadoria o senhor comercializava? E o mesmo de hoje? 
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Vendia arroz, feijão, carne seca, tudo que era mercadoria de comida. E eu vendia 

cerveja, só que era cerveja gelada no poço de água, não tinha geladeira. Depois eu 

comprei uma geladeira a gás, aí gelava na geladeira a gás.  

 

Tinha Turista nesta época? Que ano que era isso aí? 

Entrevistado: Era em 68, que eu mudei para Barra do Una. 

 

Não tinha muito turista então? 

Entrevistado: Não, aquele pessoal que vinha para o mato, falar com o pessoal do mato. 

Vinha pra cá muita gente, pessoa de Peruíbe, de Iguape, que era conhecido da gente, a 

gente vinha na casa da gente, dormia, pescando às vezes. 

 

E quando fez a estrada, melhorou ? 

Entrevistado: Melhorou. Aí tinha mais gente, tinha mais turismo. Mas piorou na parte 

de roça porque ninguém mais pôde fazer a roça. Melhorou de um lado mas, piorou de 

outro. Hoje está melhor que dantes, nem se compara. Hoje tem tudo de mão beijada. 

Plantava e tinha que ir para Iguape para vender. 

 

O senhor comercializa outros produtos, outras coisas também aqui hoje, o pessoal 

vem tomar uma cerveja aqui. 

Entrevistado: Quase um mercadinho. É um mercadinho, não tem de tudo mas o 

necessário tem. 

 

E como é sua relação com a comunidade? 

Entrevistado: Foi legal, sempre em toda parte que eu fui eu sempre me dei bem, eu 

nunca tive intriga com ninguém, eu sempre vivo em paz, fui muito feliz com meu 

pessoal, com pessoal estranho, sempre me dei bem, e até hoje eu sou muito feliz. Não 

tenho dinheiro, mas tenho amor, o interessante é ter amor, mais do que dinheiro. 

 

A participação do senhor nas reuniões, e até fora daqui para defender a 

comunidade. Muitos pesquisadores e o Estado tem um pensamento meio 

equivocado sobre os caiçaras. 

Entrevistado: Eu acho assim: o estudo é muito bom, mas tem pessoa que estuda na 

cidade, mas não sabe o que estudou, só conhece mapa, e não vim aqui nesse fundo de  
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mato, né? Eu acho que é besteira. Eu estudei na natureza, não estudei em papel. Eu acho 

que entendo mais do que eles. Vem um cara aqui dizer que eu não posso tirar marisco 

porque acaba, eu acho que é mentira. Se você for num lugar que nunca tirou marisco, 

não tem marisco igual tem num lugar que tira. O marisco tem que raspar a pedra que é 

para vim o marisco. Porque se você não tira... É que nem um jardim,  você planta grama 

no seu jardim, se você não cuida, se você não tira o mato, a grama vai morrer. A mesma 

coisa é o marisco na pedra, se você deixa o quiçá vim, a craca, o marisco vai acabar. Se 

você vai num lugar onde nunca tirou marisco, tem em cima assim um marisco ralo, um 

aqui, outro lá, se você vai num lugar que é tirado, tem marisco em geral, porque é tirado 

a craca da pedra, raspado. Então, tudo isso, o homem às vezes destrói a natureza, mas 

sabendo viver, ele também constrói a natureza. Em roça, mesmo, você olha aqui na 

Barra do Una, você vê esse monte de flores, um monte de coqueiros. Por que tem esse 

monte de coqueiro? Por que aí foi roça do pessoal de dantes, era tudo roça. Por que na 

mata virgem tem por acaso o Upiruvu, o Urucurana, Massaranduba, tem outras 

madeiras de lei, Jacatiron, Ingave, Indaúva, Uruvuva, Cabará,  tem muitas madeiras que 

já não tem na mata virgem. Então depois que o homem roça a mata virgem, vem umas 

madeiras que não tinha na mata virgem, vem umas madeiras que não madeiras ou flores, 

de fruta, que não tem. Então homem da roça ajuda a natureza, não destrói. Às vezes o 

cara estuda, e não sabe o que tá estudando, porque estuda no papel, mas não tem a 

teoria, a prática o que eu tenho na mata.  Mato para remédio, como eu falei, eu fui no 

médico tinha 28 anos. Então, era tudo curado com remédio do mato, meus pais meus 

avós sabiam quais eram as ervas. Então a gente que sente de perder as tradições antigas 

porque a gente vivia da natureza. 

 

O senhor pode comentar sobre a funcionária do estado, que o senhor falou que o 

homem veio antes da reserva? 

Entrevistado: Uma vez eu fui chamado em Registro, eu construí uma casinha aqui em 

Barra do Una, eu tinha casa, essa aqui que eu estou morando, e construí uma casinha 

que minha filha que mora lá. Eu fui intimado umas três vezes na justiça. A última vez 

eu fui em Registro, era uma juíza. Aí ela falou assim pra mim: “O senhor construiu uma 

casa lá em Barra do Una?”. Eu construí, doutora. “Mas o senhor já tem uma casa, não 

tem?”. Eu tenho uma casa e tenho cinco filhos. E os meus filhos vão ter que morar no 

meu quarto a vida toda? Aí ela “ Mas o senhor tem que saber que dentro da reserva não 

pode morar o homem”. Aí eu fui meu próprio advogado, falei pra ela: Doutora, se o 
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homem não pode morar na reserva, porque que montaram reserva onde tinha homem? 

Porque lá na Juréia nasceu meu pai, meu avô, meu bisavô, tataravô, minha mãe, 

nasceram tudo lá na Juréia.  Então, lá já tinha homem, então a reserva que  foi onde 

tinha o homem. Que se nós viesse depois da reserva, tudo bem. Mas nós estava lá antes 

da reserva. Nós não invadimos terra ninguém. O Estado que invadiu terra nossa. Aí ela 

falou “Mas o senhor tem que saber que aquilo lá é do Estado.” Aí eu perguntei para ela, 

doutora, o que é Estado? Aí ela perguntou “Mas o senhor não sabe o que é Estado?”.  

Para mim o Estado somos nós, porque o presidente da república, do Estado, somos nós 

que colocamos, põe lá quatro anos e tiramos. E nós nascemos naquele estado e vamos 

ficar nesse estado. Lá foram sepultados meus bisavós meu avô é que estado, tão tudo lá 

no estado da Juréia. Então se aquilo lá é do Estado, aquilo lá é meu, porque eu acho que 

o Estado somos nós. 

 

O que o senhor achar da importância do tursimo? 

Entrevistado: Olha, eu acho que agora o turismo é o essencial para aqui. Por que de 

roça, ninguém vai fazer mais. As pessoas estão até esquecendo de roça, meus filhos não 

trabalham mais em roça. Então, tem que viver do turismo. Acho que o Estado fez 

errado, é que quando pegou isso aqui, não deu emprego para  caiçara pra trabalhar no 

mato, travalhava na rocinha dele, e não deixaram fazer mais roça. Tomavam conta dessa 

mata, e saíram tudo para a cidade.  Eu sinto por isso, eu lamento porque tem gente que 

se deu bem na cidade, tem outros nunca foram na escola, os filhos entraram nas drogas, 

estão com o filho preso, estão sofrendo. O que nunca sofreram na vida, estão sofrendo 

hoje na cidade. No mato sofriam de trabalhar, mas nunca sofreram de passar vergonha 

com os filhos. Então isso, eu sinto muito. E é o que eu não quero que aconteça comigo. 

Os meus filhos estão até hoje junto comigo. Eu quero ver aqui minha vida aqui na 

Juréia. Enquanto eu estiver vivo quero estar junto dos meus filhos. Isso para mim e  

para todos que vivem aqui. Sai aqueles que querem sair, mas aqueles que não querem 

sair, acho que tem o direito de ficar aqui, porque aqui é a terra que eles viveram, 

nasceram, se criaram aqui. E nunca o Estado... No meu tempo, nem escola tinha para 

nós. Se nunca deu escola para nós no sítio, como que vão tirar nós, por na cidade sem 

estudo? O que nós vamos fazer na cidade sem estudo? O que eu acho que tinha que 

acontecer hoje aqui, é vir mais turismo, abrir mais picada pra mostrar beleza da Juréia, 

porque está uma beleza sem ninguém ver.  
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O que o senhor acha que dá para explorar aqui de maneira sustentável? 

Entrevistado: Então, eu acho que devia de abrir trilha, pôr barco, pôr pessoa como guia 

turístico, dar emprego para as molecada que tão sem emprego aqui no mato. Para levar 

como guia, pra mostrar o mato, mostrar as belezas, sem destruir nada. E ganha o 

dinheiro do turismo, porque só os caras nunca vieram na Juréia, tomar conta, só os caras 

grande que está ganhando dinheiro com o turismo, não é certo. Quem está ganhando 

dinheiro são os caras grandes que nem conhece a Juréia, aí nós que aqui os coitados que 

viveram da roça, não tão ganhando nada. Acho que isso aqui tem que ser explorado de 

outro jeito, explorado com o turismo, sem destruir nada, sem destruir a beleza da Juréia. 

Porque esta beleza que está aqui fomo nós que construímos,  não foram eles. O que eu 

não acho justo é os caras que nunca conheceram a Juréia está ganhando dinheiro com a 

Juréia, e quem preservou isso aqui, que está até hoje essa beleza, fomos nós. Estamos 

desprezados, sem ganhar dinheiro. Então acho que tem que vir o turismo e as pessoas 

daqui ganharem dinheiro também. 

 

Uma coisa que o senhor conhece bem são as plantas da região. O senhor vende 

alguma aqui? 

Entrevistado: Aqui, o que eu vendo aqui é fruta, fruta do mato. Até isso ai, porque na 

hora a gente esquece muito nome de fruta, com a idade que eu estou. Tinha que ir 

escrevendo num caderninho, Vapuna, Uvaia, Murta, Apenicica, é tudo fruta que a gente 

come no mato. Muita mulecada aqui não conhece, outros conhecem mesmo. Erva 

balera, aroeira, então fui fazer uma comida selvagem, eu fui com eles, o tempero da 

merenda era aroeira, gravata, que a gente põe na pinga, foi a sobremesa.   

 

O senhor tem esperança que vão poder ficar aqui tranquilos? Como que o senhor 

vê o futuro? 

Entrevistado: Eu tenho esperança que se o governo, se o Estado, enxergar o que ele 

está fazendo. Isso aqui vai ser futuro para nós e para nossos filhos. Porque se ele fizer o 

que eu estou dizendo, por o turismo, não tirar o povo daqui, judiando como ele está 

fazendo. Isso aqui vai ser muito bom, não deixar construir mais casa, deixar se as 

pessoas que nasceram aqui, que tem os seus  filhos,  deixar viver tudo aqui. Se precisar 

fazer uma casinha, fazer. Mas não deixar cara de fora, que é cheio de dinheiro,  que tem 

um monte de terreno, e casas por toda a parte e vir construir aqui. Isso eu acho errado. 
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Cara que nunca conheceu aqui, viver do turismo. E tirar o pessoal daqui e colocar na 

cidade, isso eu acho muito errado.   

 

Se o senhor quiser falar algo que eu não perguntei, pode falar. 

Entrevistado: É isso aí, eu acho uma injustiça, tirar o pessoal daqui, sem estudo, jogar 

na cidade, e vir os caras que nunca conheceu isso aqui, ganhar dinheiro com isso aqui, 

na nossas costas. Porque essa vila, isso aqui foi nós que construímos, nós e Deus. Sem 

Deus não tem nada, né? 

 

______________________________________________________________________ 

Entrevista - Liderança e membro da Associação dos Moradores e Ocupantes da 

Vila de Barra do Una 

 

Paulo: A primeira questão é pra você se identificar. Identificação do entrevistado: 

nome, idade, história em relação à vila de Barra do Una.  

Entrevistado: Meu nome é... Eu tenho... Vou fazer 60 anos, e frequento a Barra do Una 

há mais de 15 anos. Se eu me sinto membro da comunidade? 

 

Paulo: Nessa questão eu queria que você contasse sua história na Barra do Una, 

sua relação de amizade com as pessoas, como que você conheceu. 

Entrevistado: Olha a primeira coisa: vocês me identificaram como membro da AMO - 

Associação de Moradores e Ocupantes da Vila de Barra do Una. Eu fui sócio fundador, 

e eu fui um, vamos dizer um idealizador, participei na criação do estatuto, fui membro 

do conselho deliberativo da Barra do Una, da primeira RDS. Agora, se vocês me 

rotulam apenas sendo um associado da Amo, seria muito limitador. É, meu 

envolvimento com a Barra do Una é muito maior do que apenas na associação. Enfim, 

como em qualquer associação há vertentes, opiniões diversas. A minha idealização foi 

quando fundamos a Associação, era mais ou menos, era principalmente, vamos dizer, 

ter uma participação efetiva no desenvolvimento social, econômico da Barra do Una. 

Estava se desvendando uma primeira possibilidade. Uma primeira... Ter pessoas 

humanas legalizadas numa unidade de conservação. Ou seja, o desafio para esse grupo 

de pessoas naquela época quando estava se formando uma RDS era muito convidativo. 

Imagina uma comunidade que há décadas, há anos, principalmente, dentro de uma 
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estação ecológica, não tinham o direito de ficar, de permanecer, e de repente estava se 

desvendando a possibilidade de permanecer. E nessa oportunidade que eu me senti 

realmente atraído a esse desafio e queria ter uma participação naquela oportunidade, 

como ainda quero ter, e acho que pela minha formação, pelos inúmeros lugares que eu 

vivi, vários, vários lugares do mundo, e pela educação formal que eu tive, pelas 

atividades profissionais que eu exerço, poderia contribuir muito pra isso. E como eu 

acho que eu ajudei bastante. Se quiser que eu detalhe, talvez durante a entrevista, possa 

ser... 

Então, só pra resumir, meu envolvimento, minha relação com a Barra do Una é uma 

relação única de poder contribuir. Uma comunidade, uma região, uma área, que pode 

ser um exemplo para a humanidade. Viver e não destruir, sustentavelmente, claro que 

não, como era há cento e cinquenta, duzentos anos antes. Outra: as pessoas que estão lá 

não são índios. Então há uma dinâmica especial, diferente. Esta que eu cito que é minha 

relação: tentar ajudar a fomentar esse desenvolvimento sustentável, só pra não usar um 

clichê, mas resume muito bem. Isso seria um futuro.  

 

Paulo: A segunda é: você se sente um membro da comunidade? 

Entrevistado: Essa pergunta ela tem dois... Tem uma pegada. Eu me sinto um membro 

da comunidade, mas é mais importante se outros membros da comunidade acham que 

eu me sinto parte. Eu gostaria que os outros membros da comunidade me 

reconhecessem como tal... Membro da comunidade. Mas eu não posso responder 

totalmente isso. 

 

Paulo: Voltando essa questão da AMO, quais são seus objetivos, quantos membros 

possui? E como ela se encontra. 

Entrevistado: Até quando eu era vice-presidente, e presidente atuante, 

aproximadamente dois anos e meio atrás, tinha aproximadamente 50 membros. Mas eu 

acho... Eu não tô na diretoria mais... Mas, eu acho que cresceu. Agora, como surgiu a 

Amo? Veio de uma defesa contra um gestor da RDS que discriminou entre dois grupos 

de pessoas. Disse que não podiam e outros não podiam. Esse gestor que era na época o 

primeiro gestor lá da RDS, acho que era Marcos Campolin. Acho não, é Marcos 

Campolin. Fez uma reunião. E falou: os tradicionais são estes, nós temos critérios para 

identificar os tradicionais, temos estudos de 1990, e os outros que não são, não vão 
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poder, e logo mais vão ser processados pela fundação, desculpe, pela fazenda do Estado 

de São Paulo para retomar a área, porque são invasores, criminosos, porque só os 

tradicionais poderão ficar. 

Então, aproximadamente oitenta, nós temos um total de 125 famílias. Aproximadamente 

45 famílias são consideradas por tradicionais por esses critérios. Os outros 80 são 

considerados ocupantes ou pessoas de fora, ou o pior termo que eles usam: veranistas. E 

essa associação ela foi criada, inclusive convidando, tanto tradicional, como ocupante. 

Não havia discriminação. Então, os primeiros cadastros dos nossos associados tiveram 

vários, acho que teve mais de quarenta moradores, estas famílias consideradas 

tradicionais. Então, não havia discriminação, estes são objetivos iniciais da AMO. Estou 

sendo repetitivo, mas eles também fazem parte da AMO, só que sem pagar. Eles não 

precisavam pagar mensalidade. Os outros que estavam ameaçados, dos quais esses 

outros, eu sou um, eu sou desses outros, tinha a ameaça de ter processo, uma ação, cível 

publica, que depois nos ficamos sabendo que era uma ação cível pública, então nos 

decidimos também nos organizar pra constituir uma cooperativa jurídica, de fazer uma 

mensalidade para pagar um advogado. Isso foi depois de um ano e meio, quando as 

ações efetivamente começaram. Não sei se foi por coincidência ou não, mas eu fui um 

dos primeiros a ser processado. Aliás, de todas as ações eu fui o único até agora que eu 

sei que teve audiência. Porém, a minha casa lá, não esta sob ameaça imediata, porque 

segunda instância, não confirmou a liminar que é de desocupação e demolição. Então, 

eu tenho sobrevida razoável lá, juridicamente falando. Então dessas oitenta famílias, um 

dos principais objetivos era se defender judicialmente. Porém, o objetivo inicial era e 

ainda é participar da organização social da comunidade. 

 

Paulo: Quais são as formas de participação na associação?  

Entrevistado: Quando eu fui, efetivamente era diretor da associação nós participamos 

de várias ações. Acho que a participação mais importante era no conselho deliberativo. 

Então, no conselho deliberativo, eu lembro de algumas gestões inclusive do poder 

publico foram oferecidos tanques para criação de peixes e de camarões, principalmente 

camarões. Bom, pessoas, menos instruídas, ou até pescadores que passam dificuldades, 

e que se vislumbram com a possibilidade de ter uma grande safra de ter camarão rosa, 

depois de meses, alguns anos, falam: por que não? Eu vou ter uma renda maior, e o 

poder executivo, a secretaria de agricultura da prefeitura de Peruíbe está nos dando de 
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graça, porém, estas ofertas, nós identificamos como sendo levianas. Por quê? Primeiro 

porque quem sabe se o local onde vão ser instalados esses tanques de criação oferecem 

condições oferecem condições biológicas suficientes para criação de camarão? Por 

exemplo, eles iam colocar nos rios, e o rio sofre interferência das mares, é salobra, ou 

quando chove, vem água doce. Segundo, o tipo de ração a ser usada, a limpeza dos 

tanques. E mais, importante, o licenciamento ambiental, como que vocês vão instalar 

uma criação dentro de uma unidade de conservação sem estudar o impacto ambiental, 

de peixe ou de camarão? Essa ideia nós não falamos “Não vamos fazer”, nós falamos 

“tem que perguntar para a CETESB pra ver se é viável”. A proposta morreu. Mais uma 

que eu me lembro, chegou um vereador de Peruíbe, ele falou: eu consegui a doação de 

um clorador, pra por cloro na água. Pra por cloro na água para as casas de Barra do Una. 

O problema é que cloro mais material biológico fazem uma coisa que é DDT, que é 

inseticida altamente venenoso. Então, se você introduz cloro na água de beber, quando 

você sai da casa, que nem as casas usam cândida, etc., mas se toda a água da Barra do 

Una fosse clorada, vai causar um impacto muito grande na água e no solo. Agora, 

Politicamente, uma das grandes contribuições que fizemos, sem dúvida nenhuma, é 

quando o poder executivo, o governo estadual quis mais uma vez, que eles já tentaram 

mais de uma vez, os beneficiários. Aliás, aqueles que teriam o direito de permanecer. 

Eles sugeriram alguns critérios, quais leis, abriram a discussão, uma coisa muito 

democrática. Só que é, então, foi feito varias reuniões, foi feito varias votações, os 

critérios foram votados. A comunidade foi identificada, não de acordo como o governo 

estadual queria, e isso também indignou, causou indignação no governo, eles pensaram 

que eles tinham fechado com a comunidade aqueles que ficam e aqueles que saem. E 

também, obviamente essa identificação de beneficiários foi feita após a RDS. Isto é 

contra a lei. Existe decretos federais que a lei tem que ser, como se fala? Tem que ser 

identificado, os beneficiários tem que ser identificados no ato da criação da unidade de 

conservação, então esse conflito continuou, não foi resolvido até hoje. Porém, houve 

uma formalização do que a comunidade desejou. Essa foi uma contribuição 

excepcional. Mas, uma das últimas contribuições que tivemos, foi a ideia de Ecovila. 

Ecovila é baseado em cinco ideias de desenvolvimento sustentável, e especialmente 

como a Barra do Una, especialmente como um ponto de estratégico. Ela pode servir 

como base de monitoramento. Por quê? Tem mais pessoas morando lá, tem população 

maior. Saneamento básico era uma das principais coisas. A ideia do centro de cultura 

permanente também. E, então, não lembro dos outros, enfim. 
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Paulo: Quais os principais desafios enfrentados pela sua entidade e quais avanços 

conquistados? 

Entrevistado: Eu não posso falar em nome da entidade porque eu não faço parte da 

direção. 

 

Paulo: Na história dela. 

Eu acho que o principal desafio é a luta pela permanência. Tem pessoas que tem uma 

identificação muito grande, desde antes da estação ecológica, e provavelmente tem uma 

série de direitos que não tão sendo atendidos. Quer dizer, não podem eliminar eles sem 

ter uma chance de pelo menos falar. Porque, por enquanto, o desafio é a luta pela 

permanência, um dos principais. Mas também pra ter uma voz ativa, perante o 

judiciário, perante os legisladores e perante o executivo. E sempre fomos os 

discriminados... Tiveram chance de dialogar. O último avanço, aparentemente, eu não 

participei, mas acho muito bom o trabalho que eles estão fazendo, fizeram uma 

manifestação em frente do fórum de Peruíbe, e a juíza abriu uma oportunidade para ter 

uma audiência de conciliação. Mas eu acho que o estado não foi. Eu não sei, não sei o 

que aconteceu. Nós tivemos várias tentativas nestes dez anos de tentar dialogar e nós 

tivemos algumas reuniões com corpo jurídico, tivemos uma audiência pública, etc., mas 

é um dialogo do surdo e do mudo porque o governo não ouve, não concede e pensa que 

vai ganhar na justiça. Agora isto esta sendo um rolo compressor de um movimento 

social, e ambiental. Destruir não é uma solução, teria que construir em cima do que já 

tem ou mudar. Então, isso é um desafio que nós temos; dialogar já tem de dialogar com 

o executivo, com o legislativo e com o judiciário. Por exemplo, daí, já entrando no 

diálogo com o judiciário, por exemplo, eu tenho direito há muitos, eu vou ter direito a 

várias apelações, recursos, etc. que eu estou me preparando para isso. Na minha 

audiência que eu tive a juíza achou que eu não deveria opinar sobre o determinado 

assunto, que era justamente sobre populações tradicionais. Ela disse que eu não tenho 

competência pra falar sobre isso. E ela falou para o meu advogado que eu não tenho 

competência para falar sobre isso. Eu acho que calar minha boca não vai ajudar em 

nada, né? E eu tive uma oportunidade muito boa para dizer o que eu penso, mas não me 

deixaram falar. Isso é um desafio. Individual e até coletivo. 
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Paulo: Esta pergunta diz respeito a como é que vocês da associação, mesmo, que 

faz parte, e mesmo da comunidade, como vocês enfrentam estes desafios? 

Individualmente ou de forma coletiva?  

Entrevistado: Como a gente lida? Como é? 

 

Paulo: A associação, os moradores, estes desafios são enfrentados individualmente 

ou de forma coletiva? Mais ou menos você falou um pouco sobre isso... 

Entrevistado: Olha sempre quando temos a oportunidade é de enfrentar esses desafios 

coletivamente, nós nunca rechaçamos a oportunidade, tanto no conselho deliberativo 

que eu lembro, como em reuniões da comunidade quando somos convidados, em 

reuniões do executivo, estamos presentes. Só que nestes últimos dois anos, um ano e 

meio, essas reuniões não existiram, por causa da nova ADIN (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade), que teve, né?. Que teve uma discussão se era estação ecológica 

ou RDS.  

 

Alessandra: Mas as ações judiciais são individuais? 

Entrevistado: As ações judiciais são individuais e existem também ações coletivas de 

iniciativa da  Amo. Nas ações individuais, claro, que nós estamos se defendendo 

individualmente. E então, olha, é até curioso você falar sobre isso porque algumas ações 

não foram defendidas. Teve algumas pessoas que não se interessaram em se defender. E 

perderam as casas, foram as únicas que foram realmente demolidas. Foram os únicos 

que foram realmente demolidas. Teve da Anelise que é bem na entrada da Barra do 

Una. Não defendeu, não tinha dinheiro, não tinha interesse, já estava longe da Barra do 

Una, teve outro cidadão que eu estou tentando lembrar o nome dele, que também foi 

demolida, mas ele não se defendeu, ou não tinha dinheiro ou não tinha interesse.  

Então, é curioso teve algumas que foram demolidas e não pelo aspecto sócio 

ambiental, porque que somos invasores, etc., mas por construções irregulares. Então, a 

defesa não foi bem estruturada. Eu acho que nenhuma casa de morador associado da 

Amo, foram demolidas até agora. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que se for é uma 

ou duas entre oitenta. Acho que sessenta processos estão sendo defendidos pelo 

advogado comum da AMO. Têm ações coletivas que foram propostos pela Amo. E tem, 

por exemplo, uma das mais interessantes é que o novo perímetro é área de demarcação 

da estação ecológica e da área que foi levado ao registro de imóveis em 2000, 2001. 

Depois de uma ação muito longa que começou em 1940, ou 34, 50. O estado ganhou no 
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ano 2000 e registrou toda área da estação da ecológica. E um dos limítrofes é essa linha 

que se chama nono perímetro. Só que existe algumas perícias que indicam que o nono 

perímetro. Só que existe algumas perícias que dizem que o nono perímetro foi 

demarcado errado,e a Barra do Una esta fora do nono perímetro. Se isso for o caso, 

então a Barra do Una  pode vir a ser uma propriedade particular. Essa ação está 

correndo, isso é interessante. Tem uma outra ação interessante também, coletiva por 

iniciativa da atual a diretoria da Barra do Una que não faço parte, que é: como qualquer 

área que sofre influência das marés pode ser cadastro na secretaria do patrimônio da 

união, e pagar um laudêmio, pagar um tipo de aluguel pro governo federal, então 

também vai descaracterizar. Agora essas brigas não seriam necessárias a meu ver se 

houvesse um pacto entre o executivo, judiciário, legislativo, e os moradores estão 

prontos para esse pacto. O problema é o executivo que não permite. 

Infelizmente por causa dessa truculência, dessa teimosia do governo em não 

conversar, e não poder chegar num consenso, eles estão radicalizando o conflito, estão 

intensificando o conflito e pode ter gente que pode ficar com tudo.Pode ser que sim e 

pode ser que não. Enquanto isso a comunidade está perdendo, até aquele que dependem 

do lugar, estão no meio do fogo cruzado. 

 

Paulo: A sua entidade participa da organização de festas, eventos religiosos e 

esportivos, ou alguma outra atividade que possa gerar renda? 

Entrevistado: Já fizemos aniversários da AMO, que tinha coisas para crianças. Eventos 

religiosos, esportivos, sempre ajudamos nas taças dos campeonatos de futebol que tem 

anualmente, doava camisetas, uniformes, eventos religiosos. É que, se você falar a 

AMO como uma associação, começou a existir em 2006, acho, a questão é que os 

poucos associados da AMO , antes de 2006, já estavam fazendo estes trabalhos 

comunitários. Por exemplo, a única igreja católica que tem lá foi construída, ano após 

ano por doações, na festa de Santo Antonio, Festa da Tainha, e não havia discriminação 

de quem dava. A idéia da Amo é todos, não é um melhor que o outro.  

Todo ano, até esse ano...uma coisa que por exemplo, uma coisa é participar com 

dinheiro, outra coisa é participar como o agregador. A minha preferência sempre foi 

potencializar, ou capitalizar as qualidades da comunidade. E articular ou fazer alguma 

coisa em conjunto. Algumas vezes funcionou. Deixa eu tentar lembrar... Onde todo 

mundo estava envolvido com determinada atividade. 
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Agora de novo eu vou falar: é uma pena, mas o grande lugar que isso estava 

acontecendo era no conselho deliberativo. Por exemplo, gestão para melhorar a linha de 

ônibus, a questão, um dos conflitos muito grande da comunidade é a educação. Eles 

tinham, tem uma escola lá, e esta escola ia até, quantos anos... até os doze anos, 

quatorze anos, que é o ciclo? Eu não sei o nome exatamente. Mas eles reduziram até 

para aqueles com oito, nove anos. Então, essas crianças ou adolescentes entre oito e 

quatorze precisam se deslocar até o Guaraú. E por quê? A questão é uma política de 

pagamento aos professores estaduais, pelo que eu conseguir entender, que o professor 

ganha a mesma coisa se for lecionar em Barra do Una, ou se for lecionar em Peruíbe ou 

Guarau. Só que o número de horas para ir até Barra do Una, é muito maior. Quer dizer o 

coitado tem que ir muito mais longe, tem que ter uma dedicação muito maior, e é um 

trabalho sacrificante para o professor. Então quem está sendo penalizado são as crianças 

e os adolescentes da Barra do Una. Isto era um dos assuntos que eu lembro que era 

discutido, frequentemente, além da estrada, telefone, comunicação que não existe. 

Internet, nós tentando, conseguimos uma autorização da fundação florestal inclusive, 

para obter um ponto que se chama GESAC, do governo  e eles estavam doando centro 

de informática e conexões por satélite, é um programa do governo federal. Algumas 

escolas de Peruíbe que tem isso. Conseguimos que a fundação florestal, votasse, 

assinasse todos os requerimentos, e quando foi para o governo federal estava suspenso o 

programa. Porém, ai começou a acabar. Porque o conselho acabou antes que acabasse a 

RDS, porque quando começou a discutir a permanência, o conselho acabou. Então esses 

programas não puderam ser continuados e hoje nada disso foi posto em prática. Parou. 

Foi interrompido a meu ver. 

 

Alessandra: O conselho em 2007, isso? 

Entrevistado: O conselho funcionou há três anos.  

 

Alessandra: Inicialmente, ele era um espaço de discussão e tomada de decisão 

mesmo? Era deliberativo? Na prática ele era mesmo? 

Entrevistado: O conselho era deliberativo. Na prática ele funcionava muito bem. 

Estava tendo discussão sobre o plano de manejo, prioridades foram identificadas, 

saneamento básico, transporte, comunicação, educação, internet, outras coisas, 

iluminação pública, tudo isso estava sendo discutido no conselho.  
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Alessandra: Até chegar o Marcos Campolin? 

Entrevistado: Não, o Marcos começou o conselho, dividiu a população, em seis meses 

ele foi... Basicamente... Correu de lá. 

 

Alessandra: Teve o conselho, tinha poder de decisão, daí chegou o Marcos 

Campolin... 

Resposta: Não. O Marcos, chegou e formou o conselho, com critérios duvidosos. 

 

Alessandra: Mas então quando Marcos estava lá, chegou a funcionar o conselho? 

Entrevistado: Chegou, ele instituiu, fez o conselho, depois mudou. Teve pessoas que 

entraram pessoas que saíram. Teve um outro gestor que eu lembro que era o Osmar. 

Tive um dialogo excelente com o Osmar.  

Agora eu lembrei de outra iniciativa: Água para a comunidade. Quando o Osmar 

chegou, não tinha água nas casas, então muitas casas, as pessoas que podiam, que 

tinham mais poder aquisitivo, furavam um poço e a água era de má qualidade. Alguns 

lugares, por exemplo, onde a terra é mais firme lá na Barra do Una, que nem onde mora 

Seu Valter, é terra firme lá. Lá ele tem um poço bom. Mas outros que moram pra cá, ou 

pro rio ou pro costão, a água é de péssima qualidade. É salobra, porque o lençol freático 

é muito baixo. Inclusive, eu mandei analisar, nós mandamos analisar esta água, e a água 

não serve nem para lavar a calçada. Porque, existem indícios de nitrogênio, que é de 

fezes, bactérias, com contágio de coliforme fecal, é muito alto porque tem muitas fossas 

abertas lá. Quer dizer, isso é uma calamidade pública. O que eles estão vivendo lá é uma 

calamidade pública, a situação de saúde lá é desprezível, é muito ruim.  

Mas só para encurtar a história, umas das que não tinha água para beber nas casas, 

muitas casas, que tinha uma linha antiga que trazia água de uma cachoeira, lá em cima 

do maceno. Esta conexão tinha sido feita. Tinha sido feita, mas as mangueiras estavam 

furadas, as coisas estavam mal feitas. Então, tem uma verba a fundação florestal, 

responsável pela gestão de unidades de conservação, inclusive, RDS, tem uma verba 

grande. Falaram vamos comprar mangueiras, tinha um representante da prefeitura, a 

mangueira que eles cotaram, eu pessoalmente participei disso, deram três orçamentos da 

fundação florestal. Tipo a mangueira custava R$ 1,50 o metro, e eles davam cotação de 
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R$ 9,00 reais. Nós falamos, junto com o Osmar fomos na prefeitura, falamos isso aqui 

não serve, nós vamos comprar em outro lugar. Nós achamos o lugar, compramos as 

mangueiras, e a água está fluindo nas casas até hoje. Parece que tão tendo que fazer 

manutenção hoje, mas já fazem cinco anos que isso está funcionando. Isto é uma 

contribuição excelente. Isso é uma contribuição, um exemplo de uma participação 

efetiva da comunidade. 

 

Alessandra: Só que entender, vou perguntar de novo: o que você acha que levou 

então a esse conselho não funcionar? Por que é o primeiro conselho que a gente 

pergunta e a pessoa fala que funcionou, que teve alguma coisa boa.  

Entrevistado: Era fantástico, era um muito forte, tinha IBAMA, tinha polícia militar, 

corpo de bombeiros, polícia ambiental, prefeitura, vários tradicionais, e nós que 

pudemos entrar como associação daqueles “de fora”. É uma discriminação, mas tudo 

bem. Aliás, neste segundo conselho, eu fui eleito como um dos conselheiros, mas o 

governo me excluiu, porque eu não sou tradicional. Isto é motivo para briga pessoal 

minha, para anos e anos.  

Mas voltando ao que você perguntou... Eu já identifiquei mas vou repetir para ficar bem 

colocado:  O conselho funcionou até quando começou a discussão de quem pode 

permanecer. Porque o conselho deliberativo tem poderes, algum poder relativo, para 

dizer faz parte da comunidade, não faz parte, você tem que agir assim, e não tem que 

agir assim. Então quando teve esta discussão, e também o ISA antes disso começou a 

interferir de outras formas, ai acabou de fato qualquer gestão positiva dentro do 

conselho, porque a discussão começou a ficar meio perigosa. Agora isso continua, essa 

discussão conflituosa, de permanência, de quem pode, quem não pode, até que foi 

introduzido a ADIN, a primeira ADIN. Ai parou de vez, ai nem teve mais reuniões, nem 

nada. O executivo esqueceu de nós. E eles deveriam ter ido lá, como estação ecológica, 

eles tinham que ter ido lá. Até quando o Roberto Nicácio apareceu. O Roberto 

participou, fez o que ele podia, só que ele não podia fazer nada, porque ele era uma 

gestor dentro de uma estação ecológica. Não era RDS mais, porque foi derrubado. Até 

que teve a questão da nova lei, derrubou a primeira lei da RDS, teve um compasso de 

espera, até que foi introduzida a segunda. E imediatamente, quando foi introduzida a 

segunda, teve outra ADIN, e foi paralisado de novo. Não aconteceu nada. 
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Paulo: Quais os espaços? 

Resposta: Olha, o espaço principal é o centro comunitário da Barra do Una, onde as 

reuniões normalmente da comunidade, que tem outra associação lá, Sociedade de 

Amigos do Bairro de Vila de Barra do Una - SABU, que está também acéfala, sem 

cabeça há dois anos,  três anos. Outra questão é que essa associação (SABU) é a 

associação que é reconhecida como sendo da comunidade tradicional, são as pessoas 

que o governo aceita, que o executivo aceita. Só que essa associação não está 

judicialmente preparada para nada. Não tem conta em banco, não podem fazer projetos, 

entendeu? É uma força política. É reconhecida tanto pelo governo, como pela 

comunidade, mas para realmente funcionar dentro de uma RDS, eles não estão 

preparados, eles tem que se organizar rapidamente. A AMO, por acaso está. Ela 

apresenta balanços, tem prestação de contas, tudo. A contabilidade está em dia, a 

arrecadação, tudo está em dia. O único problema é que o desafio maior da AMO é ser 

reconhecido como poder permanecer. 

Alessandra: E vocês não atuam em conjunto? 

Entrevistado: Temos algumas coisas até formais em conjunto, temos algumas atas que 

foram assinadas. Mas infelizmente a continuidade da presidência da SABU não foi 

contínua, teve vários vácuos, vai, para, entrega o cargo, não foi preenchido o cargo. 

Agora, sendo que não havia essas reuniões regulares do conselho, etc., não é tão 

importante. Mas agora com a RDS vai ser fundamental essa SABU se organizar. E eles 

vão poder mexer com o dinheiro de projetos. Qualquer projeto, turismo, internet, 

midiateca, restaurante comunitário, cooperativa de peixe, qualquer coisa: “ah, o dinheiro 

tem que entrar para a associação”. E eles não estão preparados. Isso é um perigo.  

 

Paulo: Mesmo na associação, na Amo, como vocês dividem as responsabilidades, 

sobre quem faz o que? 

Entrevistado: Olha, quando eu atuava como diretor, que eu não sou diretor, mas eles 

continuam mais ou menos do jeito que estava antes. 

 

Paulo: É o Pivoto? 

Entrevistado: Não. O Pivoto ele é, ele tem um cargo de secretario, acho.  O presidente 

é um tal de... Chama Marco, Marco Antonio Bittencourt. Isso é como eles estão hoje, eu 
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não tenho ido nessas reuniões. Procura o Alfredo, o senhor Alfredo, ele está mais 

atuante.  

 

Paulo: Mas é legal você falar da sua experiência, como era na época. 

Entrevistado: Na época, enfim, tinha, por exemplo, festa de natal para as crianças. 

Fizemos uma reunião, e algumas pessoas que tinham facilidade em ir comprar coisas lá 

na Rua 25 de Março, fizemos a arrecadação. As responsabilidades, quando era da minha 

gestão, quando eu era presidente atuante a comunicação era principalmente através de e 

e-mail. Semanalmente, todas as reuniões eu fazia um relato. Por exemplo, teve uma 

moradora que faleceu, e não tinha dinheiro para um enterro digno. Mas naquela época, 

nós fizemos uma arrecadação.Tinha também antes de ela morrer, ela estava com câncer, 

e nós conseguimos uma internação e tratamento, antes da internação, tratamento em São 

Paulo no Instituto do Câncer, e quando ela faleceu os familiares dela tudo, conseguimos 

arrecadar para uma enterro digno dela. Isso era por e-mail, e reuniões, pessoalmente. 

Principalmente por e-mail. 

E como dividíamos as responsabilidades? Era bem organizado: contador, tesoureiro, 

corpo jurídico, presidente, eleições, bem organizado. E forte. Desde o começo. Eu fui 

sócio fundador, com mais dois advogados. Eu não sou advogado. Os dois advogados, 

Antonio, que também é bem antigo de lá e o Gerson, outro advogado bem importante na 

história da Barra do Una. Os dois foram extremamente importantes. Eu até me senti 

bem lisonjeado por ser escolhido por eles para ser parte, um dos fundadores, porque eu 

consegui, eu acho que eu estava mais presente naquela hora, quando precisou disso, eu 

consegui articular essas necessidades, até a fundação desta associação. 

 

Paulo: Como se dá a relação entre a comunidade e o estado? 

Entrevistado: Olha, o estado faz um trabalho muito sujo com a comunidade. O estado 

chegou a sugerir para os moradores que quando os veranistas forem expulsos, que é 

possível que os moradores iam tomar as casas deles. Isso é uma grande mentira. Porque 

as ações são de desocupação e demolição, e o próprio invasor que teria que pagar para 

levar o entulho embora. Então, esse tipo de influência do Estado, virar um contra o 

outro, má fé, essa seria a palavra bem colocada. De contar mentiras, vender influências, 

várias coisas, eles são terríveis. Desculpe, eles não sabem nem algumas coisas que estão 
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dentro da lei, nós sabem mais, em alguns casos, do que eles, do que o Estado. E esse 

episódios, do licenciamento ambiental, eles estavam aceitando a presença de criação de 

peixe, sem consultar a CETESB. Isso é um absurdo! Sem um estudo técnico, sem nada. 

Isso é o poder publico. Isso é lamentável. Enfim, o Estado é acomodado. Só que o 

Estado é um mal ou bem necessário, depende de como que... Porque todas essas as 

decisões invariavelmente vão ter que passar pelo Estado. Tanto de segurança, como 

policiamento, são atividades que a comunidade não tem recursos para policiar se teve 

um grande desmatamento no entorno da Barra do Una, se teve poluição descomunal no 

rio, que afetaria a comunidade. Se tiver uma liberação de uma visitação intensa de 

repente pode causar outros tipos de desequilíbrios. Então, o Estado tem que estar 

presente. E eles fizeram a parte deles, não podemos dizer que eles foram todos nefastos, 

nestes vinte e poucos anos de estação ecológica. Claro que pela proibição não houve 

uma expansão. Isso, a limitação e a presença do estado nesses últimos trinta anos, vinte 

e pouco anos, foram instrumentais para que a comunidade exista, e exista da maneira 

como existe hoje, isso pode dar crédito para eles. Nós temos que ter uma aliança com o 

Estado, nós temos que ter um pacto com o Estado. Só que o Estado não pode virar um 

grupo contra o outro. Isso não é o papel do Estado. 

 

Paulo: A próxima pergunta: qual é o papel do Estado e o Papel da comunidades 

por estarem numa área protegida. 

Entrevistado: Qual o papel do Estado ou qual que deveria ser? 

 

Alessandra: Os dois. 

Entrevistado: O papel é esse de gerência, de controle, de marcar reuniões às escusos. 

Este é o papel atual, porém com algumas exceções. Eu vou citar: o Osmar e o Roberto 

Nicácio, por exemplo, foram dois gestores que têm uma certa abertura, que têm uma 

certa comunicação. Assim, em termo de conhecer os anseios da comunidade, de ver as 

dificuldades. Mas quando o problema, o contato da Barra do Una com esses gestores é 

um, só que as decisões em São Paulo, no Horto Florestal, são outras, do corpo jurídico 

da fundação florestal. Então, a comunicação não vai e volta, não é permeável, é 

unidirecional.  
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Essa é a ingerência atual do estado.  Agora qual que deveria ser... Com participação, 

convidar todos os atores... É a dentro de um fórum, oferecer dados técnicos, sobre 

histórico de pesca, dados de salubridade, condições metrológicas, enfim. Mas 

principalmente, o estado deveria ter um papel principal, na co-participação, co-gestão, 

participação, co-participação na criação destas instituições que são...precisamos criar 

um governo na Barra do Una, outro tipo de governo, uma coisa forte que possa receber 

visitas e cuidar do meio ambiente. Esse é o papel. Deveria ser. 

 

Paulo: A comunidade por estar em uma área protegida, qual é o papel dela lá?  

Entrevistado: O papel dela como qualquer ser humano, é sobreviver. Primeiro pensar 

em si, pensar na minha comida, na minha família, no meu conforto, nos meus filhos, 

nos meus netos. Só que dentro de uma unidade de conservação, o modo de vida deles e 

de nós, vou falar nós, é manter a unidade de conservação num modo mais 

ambientalmente perfeito possível. Sendo que se o lugar é bonito, se é preservado, se dá 

peixe, se eventualmente traz turistas para visitar, mantenha esse lugar bonito, porque em 

decorrência disso que a nossa sobrevivência virá, de forma mais frutífera no futuro, 

cada vez mais. Então por isso a comunidade vê que a conservação a preservação 

ambiental é fundamental 

 

Alessandra: Acha que tem esse entendimento...? 

Entrevistado: Tem esse entendimento, é total. Todos. Não tem uma pessoa lá que eu 

convivo lá que não diz isso. Isso é bem evidente. 

 

Alessandra: E age também? 

Entrevistado: Age dentro das suas possibilidades, quer dizer. Eu vi uma ação 

comunitária muito linda uma vez. Teve uma ressaca do mar, muito grande, inundou 

todos os buracos, eu não sei onde fica os caranguejos, e eles saíram das tocas, a praia 

tava só caranguejos, e tinha um jeito, eles tinham que salvar os caranguejos e levar para 

outro lugar. Eu vi eles correndo, correndo,  identificando as fêmeas, parece que as 
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fêmeas tinham que ter a preferência para manter isso.Isso é um dos exemplos que eu 

lembro.E outras pessoas lá, não pode andar com moto na praia.Tudo isso é uma coisa do 

modo de vida.Tudo isso é um modo de vida. 

 

Paulo: Sobre a questão do turismo, qual é a visão da associação , sua visão 

também, sobre turismo na Barra do Una?  

Resposta: A principal fonte de renda hoje e no passado recente são vendas advindas de 

turismo ou apoio a atividade turísticas. Isso é a verdade. Se você analisar a renda da 

Barra do Una é de origem de turismo ou de apoio turístico. Bares, lanchonetes, 

campings, até passeio de barcos, vendas de pescado, que não é tão importante. Então, 

isso é a verdade. Esse é o modo de vida atual e nas últimas décadas, desde a abertura da 

estrada. Esse foi a grande diferença. Eu não estava lá nesta ocasião, mas pelos relatos 

que eu ouço e pelas pessoas que estão lá até hoje.  

 

Paulo: Como são feitas as tomadas de decisões na comunidade sobre o turismo? 

Entrevistado: Olha, são meio individuais eu acho. De vez em quando aparece alguma 

coisa comunitária. Por exemplo, cada ano tem a associação Anglo, que é uma escola de 

São Paulo, que manda uma turma de alunos para lá, durante uma semana, fazem 

acampamento, monitores ambientais da Barra, fazem refeições no centro comunitário. 

Um negócio muito bacana, e deveria ser assim toda vez. Esse é o único exemplo que é 

tomada as decisões em comunidade. Decidem quem vai fazer, cada ano num camping 

diferente. Isso é fenomenal. Mas é único. Uma ou outra festa da tainha, tinha festa 

caiçara. Às vezes dava certo, às vezes não dá. Este ano parece que deu certo. Não é uma 

coisa constante, essas decisões da comunidade sobre turismo. Não são constantes. 

 

Paulo: Você lembra alguma situação importante relacionada a isso? 

Resposta: Essa da Anglo mesmo, que não é bem turismo, é educação ambiental.  

Agora turismo... teve uma outra, importantíssima, muito boa, eu achei, excelente. Mas 

também na época do conselho. O que ocorre, era época de fim de ano, época de 

carnaval e a visitação nos campings estava muito grande. Então, foi feito um voto , tipo 

se a diária do camping era 10 reais, então que um real tinha que ir para associação. 

Funcionou numa temporada, na outra temporada não funcionou. Mas também era uma 
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iniciativa para o caminho certo, né? Essa foi bem importante, eu acho que deveria voltar 

a ter isso.  

 

Paulo: E dessas decisões, você já falou também, né? São mais individualizadas nas 

questões da participação, nas tomadas de decisões? É isso mesmo? 

Entrevistado: Muito mais individualizada em geral, do que em conjunto. 

 

Paulo: Quem são pessoas que exercem influência nos assuntos ligados a 

visitação/turismo lá na Barra do Una? 

Alessandra: A gente incorpora nesse turismo que a gente fala aqui, a gente inclui 

essa questão de educação ambiental, trazendo grupos de escolas. 

Entrevistado: Quem são as pessoas que exercem influência? Hoje? Ninguém. Está um 

vácuo. Não tem nada estruturado, um está bem outro está pior, um vai para um lado 

outro vai para o outro. Tem uns que conseguem colocar anuncio na internet do camping, 

tem uns que conseguem fazer reservas em Peruíbe, que tem internet, tem telefone, lá na 

Barra do Una não tem. Ai eles estão se dando melhor. O camping lá do fundo, da Lola 

acho que chama. Enche! Os outros tem pessoas que voltam... E tal, enfim. Não é uma 

coisa homogênea, é uma coisa bem heterogênea, e é lamentável isso, porque se fosse 

homogênea haveria um crescimento para todo mundo, sem dúvida. Acontece em outros 

lugares do mundo, porque não aqui? 

 

Paulo: E quem que não se envolve nessa questão do turismo e quem deveria se 

envolver mais nessa questão do turismo? 

Entrevistado: Quem ainda não se envolve...? É... De uma forma ou de outra todo 

mundo se envolve, individualmente e tal. E quem deveria se envolver mais? Todo 

mundo também deveria se envolver mais. Para trabalhar em conjunto. Se envolvem 

individualmente, mais poderiam se envolver mais para trabalhar em conjunto. 

 

Paulo: E você percebe alguém privilegiado nessas decisões? A questão de visitação, 

turismo? Como isso acontece? 

Entrevistado: Informação é uma coisa de privilégio. Então quem tem a informação, 

basicamente é privilegiado. Quem tem o contato,  quando vai vir do Anglo, quem que 

vai vir... Se bem que este já está mais democratizado. Qualquer informação pode ser 
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usada para se beneficiar individualmente ou para a comunidade. Mas o que eu vejo é 

mais individual.  

 

Paulo: Da sua associação, existem membros da AMO envolvidos com o turismo? E 

como ocorre, se tiver. 

Entrevistado: Olha, eu acho que a resposta desta é, indiretamente, não diretamente. 

Porque: existe um consenso entre a comunidade que as pessoas que não trabalham lá, 

que tem casa e mas não trabalham lá, não podem auferir renda que se não seria uma 

concorrência desleal. Isso foi exaustivamente conversado lá e tem uma um 

entendimento total sobre isso. Então, por exemplo, se no meu quintal eu alugasse para 

quatro cinco campistas, não seria bem visto. Eu pessoalmente não faço isso. Tem alguns 

que fazem isso, alugam suas casas. Por exemplo, eu tenho dois pontos de vista sobre 

isso. Quem tem casa e aluga, se é aceitável ou não? Tem alguns membros da 

comunidade que falam, isso dai se for na casa de uma pessoa que tem casa e que não 

trabalha lá, que eu não gosto de usar os outros termos, os “de fora”, os “veranistas”, eu 

prefiro não usar. Este termo das pessoas que alugam, algumas pessoas falam assim: isso 

é concorrência desleal, porque se não fosse a casa do veranista, eles ficariam no meu 

camping. Esse é um ponto de vista. Mas existem outros pontos de vista; é bom que eles 

venham porque eles vão vir e vão gastam na comunidade. Então, quando mais vir 

melhor é. Eu não sei. Mas eu pessoalmente não acho nem um, nem outro. Acho que se 

alguém que não trabalha lá, não está ocupando a casa, aluga a casa, acho que deveria 

dar aquele um real, dois cinco, dez, para a comunidade. Porque indiretamente a 

comunidade também tira o lixo desse pessoal, tem algum envolvimento, fornece água, 

sabe? tem serviços da comunidade para qualquer pessoa que entra lá. Então essa é a 

opinião minha. 

 

Paulo: Você até já falou disso, mas pode reforçar: A sua entidade já desenvolveu 

algum projeto relacionado ao turismo no bairro? Se sim, explique. 

Entrevistado: Olha, nós imprimimos um tempo atrás, uns adesivos, muito bonitos, e 

camisetas, tipo para...isso é uma propaganda de lá, indiretamente ajuda o turismo. 

Camisetas, etiquetas adesivas. 

 

Alessandra: E vocês vendem? 
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Entrevistado: Não. É dado. O que nós fizemos: no caso das camisetas, nós levantamos 

o custo, e nós demos para algumas moradoras para vender. Venderam, e nós só 

pegamos o custo. O lucro era deles. Nós não ganhamos dinheiro com isso. Eu acredito 

que não foi ganho dinheiro com isso. 

 

Paulo: Como que a comunidade entendeu esses projetos e também aquele da 

Ecovila, que você falou? 

Entrevistado: Olha, a Ecovila, nós fizemos uns cartazes, divulgamos, fizemos algumas 

reuniões, e pegou bem. E o Estado entrou em contato com a gente e coincidentemente 

ou não, naquela época ainda o Bruno Covas, acho que ele não é mais o secretário do 

meio ambiente. Ele não é mais, eu não sei. Mas ele pegou exatamente a Ecovila, e fez 

uma entrevista com pontos chaves, saneamento básico, visitação, não lembro 

exatamente, depois eu posso te passar, se você não tiver eu gostaria de te passar. Mas o 

Bruno Covas pegou e botou exatamente as mesmas coisas no jornal, era a 

plataforminha. Antes disso, coincidentemente ou não, o Estado entrou em contato 

comigo e “olha, me fala ai do projeto ecovila, manda para mim”. Mandei para ele. Eu 

não to acusando ninguém. E outra, quanto mais divulgar, é melhor, porque isso é o bem 

comum. Eu não tenho reserva sobre se eu fiz o trabalho e alguém esta pegando o 

benefício. O benefício seria para todos. Quanto mais, melhor. É minha atitude com isso. 

Como os moradores entenderam o projeto? Muito desses assuntos que estamos tocando, 

como identificação de beneficiários, papel de uns, papel de outros, Ecovila, eles 

recebem muito bem. Agora o problema é quando  chega alguém do Estado, e fala “isso 

é idéia daqueles caras de fora, idéia dos veranistas”. Então, eles tentam derrubar o nosso 

conceito. E não é esse o objetivos. Então nós somos mal interpretados, não temos 

comunicação que é o que eu estava reclamando antes, em relação ao Estado. 

 

Paulo: A sua entidade já realizou algum tipo de qualificação para as pessoas 

envolvidas com o  turismo do bairro? 

Entrevistado: Não que eu lembre. 

 

Paulo: Quais são os desafios e dificuldade, e oportunidades do turismo? 

Entrevistado: A primeira coisa que eu identificaria é a comunicação. O turista não sabe 

se ele vai ter lugar para dormir, lugar para comer, um lugar para tomar banho, se a 

estrada vai estar transitável, se o tempo...porque tem um problema dos campings, é 
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crônico lá, quando chove, alaga tudo. Você já esteve lá? Então, tem alguns campings 

que tem um aterro e tal que não inunda. Mas têm outros que inundam. Tivemos 

desastres terríveis, tem gente que fala “pelo amor de Deus, nunca mais eu volto lá!”. A 

estrada então conheço pessoas que foram lá, e na volta quebrou o carro e perdeu o carro. 

Então, eu acho que o principal desafio para ter um turismo bom para Barra do Una, é se 

possível ter internet, ter internet, ter telefone para poder comunicar: “E ai, como é que 

ta? eu to chegando amanhã, amanhã a noite, tem lugar para tantas pessoas? O quê que 

vai ter para comer? Que tipo de peixe tem? Eu levo o que?...” O turista quer ir para 

descansar, para conhecer e vai se deslumbrar com o lugar, mas com o mínimo de 

conforto. Não tem conforto, nem segurança. 

A oportunidade do turismo é vasta. Total. É um lugar todo mundo gostaria de ir, tanto 

de fora, turista de outros países, é um lugar que vai encantar todo mundo. Tem cinco 

ecossistemas intocados, o costão,  a mata atlântica, o mangue, o rio, a restinga... São 

vários, intocados, para poder visitar, né? Então, a qualidade que eles vão ter é 

sensacional, né?  

 

Paulo: Com o turismo, você acredita que houve rompimento de algumas atividades 

que faziam parte da cultura da comunidade? 

Entrevistado: Olha, se teve rompimento? A única coisa que eu poderia identificar aqui, 

seria, vamos dizer, o envolvimento com pessoas de habito diferentes, exemplo a comida 

de lá, e trouxe comida em pacotes, embalagens. Ou o que mais...Sei lá, toma guaraná, 

toma cerveja, e não toma...nem sei o que bebia antes. Isso teve sim, essa influência teve. 

Com advento de outra civilização/cultura. Eu nem lembro, nem sei qual é a bebida 

típica da Barra do Una, da Juréia. Existe alguma bebida típica de lá? Cachaça? 

Alcoólica e outra? Água? Suco de araçá? Esse é bom. Pena que não tem mais. 

 

Paulo: Você sabe o que é turismo de base comunitária? 

Entrevistado: Eu acho que eu sei. Não sei, eu vou tentar. Eu acho que o turismo de 

base comunitária seria tipo de cooperativas, ou de socializar essas atividades, por 

exemplo, o quê que o turista quer? Alimentação. Se fizer um restaurante comunitário, 

onde os homens pescam, as mulheres cozinham, os adolescentes servissem a mesa, seria 

uma coisa boa para todos. Aumentaria o preço por quilo do pescado. Porque o preço 
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final do robalo servido no prato, é 50, 60 , 80 reais o quilo, e ao mesmo tempo 

preservaria o número de peixe que tem no mar e no rio, né?  

O turismo de base comunitária poderia resolver todos os problemas desta sociedade, 

porque, por exemplo, se você organizasse a pesca tanto numa cooperativa, nem todos os 

pescadores precisam pescar todos os dias. Se você tivesse um barco grande, que pudesse 

ir pro mar, e fizesse equipes que revezasse, com mais gente para puxar a rede. O 

pescador não precisa pescar todos os dias, ele pode fazer o revezamento, porque é assim 

que funciona no resto do mundo. Cooperativa de pesca, não tão longe daqui, Santa 

Cataria, funciona assim, no Chile funciona assim, outros países andinos funciona assim. 

Porque que na Barra do Una, no Brasil, não pode? 

 

Paulo: Quais as vantagens e desvantagens da realização/execução do trabalho de 

forma comunitária? 

Entrevistado: As vantagens são muito maiores que as desvantagens. Eu devo 

identificar algumas desvantagens também. Vantagens de trabalhar em conjunto são 

essas que eu acabei de dar, preserva mais, aumenta a renda, né? Por exemplo... Teve um 

outro exemplo que foi ventilado até no ISA também, muito bonito, identificar os tipos 

de artesanato que tiveram no passado. Só que ninguém vive de artesanato lá, e são 

poucas pessoas que fazem artesanato, e é muito rica, tem semente, tem cipó, tem não sei 

o quê, eu nem entendo desse negócio, eles falaram um monte de tipos de artesanato, que 

eu não conheço, não está presente hoje. Mas dá pra voltar a ter isso. Porém, como que 

organiza a colheita, por exemplo desses materiais? Como que organiza a fabricação 

disso? Eu já vi em unidades de conservação da Amazônia, com látex, com borracha, que 

esse serviço é feito em comunidade. Um vai lá tira o látex, outro esta na oficina, seca , 

faz a borracha, faz os rolos, outra costura as  bolsas. A pessoa que costura bolsa não é o 

mesmo colhe o negócio. Então, só vejo vantagem. 

Desvantagem...? De forma comunitária, eu não sei. To tentando identificar alguma. 

Vocês sabem de alguma? 

 

Paulo: É a gente é partidário dessa questão de coletivo. A pergunta mais é para 

refletir. 

Alessandra: Dá mais trabalho né? Você tem que discutir as coisas... 

Paulo : Tem conflitos né? 
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Alessandra: Mas uma curiosidade minha. No turismo é tudo individual. Mas você 

acha que existe alguma coisa que eles fazem em conjunto assim, que poderia ser 

uma semente para um trabalho maior, comunitário? 

Entrevistado: Os monitores ambientais é uma coisa que funcionou. Teve uma vontade 

muito grande da comunidade de fazer uma página na internet com todos os campings. 

Isso foi veiculado. Fundamental. Teve uma vez que não teve continuidade.  

 

Alessandra: Isso precisava né? 

Entrevistado: Fundamental. Teve uma vez que não teve continuidade. Tinha 

informações de dez anos atrás. 

 

Alessandra: Então tem assim uma semente que pode ser regada e levada para um 

trabalho mais coletivo. Eu fiz um projeto e a gente levou um grupo lá, com a 

Adriana, da União dos Moradores (da Juréia) eu fiquei surpresa, já tinham 

organizado dois restaurantes, separaram o grupo, metade foi almoçar em um, 

metade foi almoçar no outro restaurante...eu fiquei surpresa. 

Entrevistado: Eles tem...por exemplo , porque cada um tem um serviço para turismo. 

Todos eles são apoio ou direto, ou...eles vivem disso. Eles não vivem de coletar 

marisco, eles vivem de atender turista. Cada um tem um jeito. Quando a fundação 

florestal foi lá, “opa! vai vir um grupo de pessoas. Vamos organizar o almoço!” Rápido. 

Eles estão hiper preparado para o turismo. O turismo vai ser assim, um boom. Num 

picar de olhos vai ter, se organizar. Por exemplo, aquele de tirar um real de cada 

campista, isso foi uma boa ação.  

Agora, o problema é que se você tira esse um real, você tem que ver para onde foi esse 

um real. A associação não está preparada para isso. Então uma das prioridades, muito 

importante, é legalizar a associação. Legalizar. Não tem conta em banco, não pode 

receber dinheiro. Se fizer um projeto de educação ambiental, tem alguns já prontos, né? 

Não pode. A transmissão de posse dos presidentes não foram registradas no cartório. É 

burocracia. O Osmar tentou fazer isso e não conseguiu. 

 

Alessandra: Mas também não é o papel do Osmar, né? 

Entrevistado: Mas eles dão uma ajudazinha: “Viu presidente, faz isso, tem uma pessoa 

que você pode conversar lá na prefeitura que você pode pegar informação...”. 
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Alessandra: A comunidade tem muito conhecimento, eu respeito muito,  

conhecimento caiçara, mais tradicional. Mas eles não tem essa habilidade 

burocrática, precisam aprender...ter uma formação neste sentido. 

Entrevistado: Ai que ta você chegou num ponto... Que eu,  por exemplo,  não sou uma 

ameaça lá. Eu, o outro, eu quero ajudar. Eu sei, eu já fiz uma empresa, eu tenho contato 

com advogados, eu sei o que é contabilidade, eu sei o que é receita federal, eu sei o que 

é INSS...Eles não tem. Então, eu tenho habilidades que eles precisam, e eu não vou 

trabalhar contra eles, eu não estou concorrendo com eles. Então deveria amalgamar 

pessoas que nem eu. Tem pessoas, médicos lá. Outros tipos de serviços sociais, 

aconselhamento de famílias, de psicólogos, tem várias pessoas nessa AMO. O que é 

interessante. Você intitulou esta entrevista como “AMO”, eu falei que eu fiz parte da 

AMO, organizei a AMO, sou a AMO,  mas eu não quero ser rotulado como  AMO. Mas 

o interessante dessa AMO, desse “outros”, que você veio entrevistar estes “outros”, eles 

tem alguns que não freqüentam mais a Barra do Una, dessas oitenta casas, tem uns que 

ficaram velhos, morreram, os filhos não se interessaram, ou estão doentes, não vão. 

Então, tem lá vinte casas,por exemplo, de pessoas que estão trancadas, não vão, não tem 

interesse, não tem nada. Essas casas, eventualmente numa idéia social, socialista, vamos 

dizer, eventualmente poderiam ser dadas para comunidade.  Se você chegar para um 

deles que tem a casa trancada, ou tem a casa lacrada por ordem judicial, se você chegar 

para ele e se fizer um acordo com você: elimina o processo, você doaria a sua casa para 

a associação da Barra do Una, para eles fazerem o que eles bem entenderem? Eu tenho 

certeza que vários dele aceitariam e também resolveria outras questões sociais, que não 

é bem o foco do seu trabalho, né? Eu acho que eu sai fora. 

 

Paulo: Não, não. Não saiu não. São informações.  

Como você avalia a sua participação com relação ao turismo na comunidade e aos 

desafios que você apontou no inicio desta entrevista? 

Entrevistado: A minha relação direta ao turismo da comunidade é apenas uma pessoa 

que é talvez é um comprador de serviços turísticos, de lanchonete, de pesca, de 

restaurantes, de vez em quando. Então, eu faço parte do produto interno bruto da Barra 

do Una do ponto de vista de um consumidor de serviços turísticos. Porém essa é minha 

relação individual.  Agora, eu não posso participar e nem quero participar em venda de 

serviços turísticos, por exemplo, abrir um restaurante. Não, eu não vou fazer isso. 

Porque a comunidade não quer que eu faça, e nem eu vou ser permitido fazer isso pelo 
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conselho deliberativo, se o voto for contra... E eu não tenho interesse porque minha 

atividade é outra. Então isso é a relação da participação individual. Agora eu penso 

muito mais na comunidade, nos desafios que eles vão ter. E esses desafios são que eu 

falei antes: internet, comunicação, reservas, estrutura, limpeza, transporte. Esses são os 

desafios que a comunidade tem que se organizar para fazer isso, se não, não vai 

conseguir nada. E é possível, eles estão prontos para isso. É só dar uma chance para eles 

e eles vão fazer. 

 

Paulo: Você gostaria de acrescentar algum comentário? Alguma coisa que a gente 

não perguntou que você queria falar... 

Entrevistado: Não, eu já falei demais...! 

 

Alessandra: Como você pensa o futuro lá então? 

Entrevistado: O meu individual ou da comunidade? Ou os dois? 

 

Alessandra: Os dois. 

Entrevistado: O meu futuro eu acho que está intrinsecamente ligado á comunidade 

porque eu tenho relações pessoais muito grandes. Eu vivo lá, eles falam que eu não 

moro lá, não é? Mas quem sabe, um dia, quando eu me aposentar, tiver oportunidade de 

morar lá, e eles me aceitarem, tudo bem. Porque eu não quero estar em uma festa sem 

ser convidado, em primeiro lugar. Se eu for considerado um intruso que nem o governo 

me fala, eu prefiro não estar lá.  

 

Alessandra: Mas a comunidade não... 

Entrevistado: Eu acho que não. Eu acho que, eu espero que acham que eu sou um ativo 

e não uma coisa ruim. Eu espero. Agora eu não sei, ninguém nunca foi colocado na 

frente para falar, deixa ele ficar. Quem sabe vai chegar a esse ponto um dia. Seria bom 

que ficasse claro.  Mas eu não sei. 

Eu pessoalmente tenho um futuro até razoável longo lá. Porque a maior ameaça é o 

judicial e graças a Deus, não muito bem, o meu processo dá para eu brigar mais uns dez, 

quinze anos lá. Se não resolverem antes. Isso pessoal.  

Agora como eu enxergo o futuro da comunidade, se não resolver o problema de quem 

fica e quem vai. Eles estão seriamente ameaçados. Porque apesar do governo incute a 

idéia de que eles não precisam dessa gente de fora, né? Eu também acho que não 
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precisam, em termos econômicos, e tudo, mas primeiro moralmente, primeiro como um 

corpo que cresceu durante vinte, trinta anos, essas praticas e a comunidade, que nem eu 

, que nem outros, fazem parte. Não é correto você cortar um membro do seu corpo, uma 

perna um braço. E por bem ou por mal, faz parte, tem influencia, tem intercâmbio. Tem 

muitos casamentos entre caiçaras e pessoas de fora. Então não é totalmente indesejável. 

A continuidade dessas pessoas dependeu um dia de casar com alguém de fora. E porque 

interromper isso, então é... Tem que resolver o problema da permanência, se não, não 

vai sair desse impasse e esse é o principal conflito. 

 

Paulo: Obrigado pela entrevista.  

 

______________________________________________________________________ 

Entrevista com ex-gestor da Estação Ecológica Juréia-Itatins 

 

Como se dava o processo de definições das reuniões do Conselho ou mesmo das 

reuniões que você realizava na Vila de Barra do Una? 

Entrevistado: Então, Paulo. Só pra contextualizar um pouquinho e fazer sentido o que 

eu vou falar, eu ajudei, comecei em 2009 o plano de manejo, até então o primeiro 

mosaico vigorava e o plano de manejo estava em andamento, cada unidade tinha um 

gestor e eu venho para assumir a estação. Plano de manejo está sendo quase finalizado, 

indo para as oficinas de programa já, havíamos feito zoneamento e o mosaico cai, em 

junho de 2009 o mosaico cai. Com isso, o plano é suspenso, alguns gestores, 

temporariamente, continuam lá tocando as demandas das comunidades, mas não mais 

com o nome mosaico e suas... Mas, devagarinho eles vão saindo. E em poucos meses eu 

acabo ficando com a gestão de todo território e de fato só existia uma unidade, só existia 

uma unidade do ponto de vista legal, mas do ponto de vista administrativo existia 

demanda de todas aquelas comunidades, que acabou ficando sob minha 

responsabilidade e ai eu começo a fazer encontros mensais, no primeiro momento, em 

especial na Barra e no Despraiado que são as maiores comunidades da Juréia por 

demanda ou da Gestão, ou das Comunidades em outros locais como Grajaúna e Rio 

Verde de forma pontual para as pessoas que estavam lá, muito pouco, mais para as 

demandas externas da UMJ, mas também no Itinguçu, especialmente pelas pessoas da 

Cachoeira do Paraíso que deu bastante trabalho antes de se limitar. A gente pede 

formalmente para construir o Conselho para a Fundação Florestal. Há em 2009 o 
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Conselho da Estação, mas ela se nega entendendo que o Mosaico vai voltar a existir 

bem rápido, que o processo já tinha sido retomado pra criação do novo Mosaico, mas 

demorou um tempo, que a gente sabe que demorou um tempo que o Mosaico só voltou 

a existir em abril de 2013. Então eu começo ir para essas comunidades fazer reunião e 

também por demanda deles, assim do ordenamento, fomento das atividades que 

aconteciam lá e precisavam ser regulamentadas ou ter continuidade, as coisas que 

aconteciam lá. Então, na Barra e no Despraiado eu me reúno uma vez por mês, uma vez 

por mês. As reuniões sempre foram abertas, inclusive, todo mundo tinha direito a 

palavra, seja moradores, seja não morador. Agora, os encaminhamentos eles tinham 

foco muito, muito claro em atender as demandas de moradores bem tradicionais e 

residentes. Essa é uma palavra que eu uso com frequência porque o termo tradicional, 

ele é bem... E, eu não lembro nessa... É um campo bem difícil, assim, embora tenha 

laudo antropológico na Juréia, mas é uma questão que eu não me sinto capaz de avaliar, 

então eu usava muito a questão do residente para atendimento. Então, eram reuniões 

com toda comunidade e, por vezes na Barra do Una, teve reuniões que foram específicas 

como os acordos de pesca, um ano e meio para sair o acordo. 

 

Vocês decidiam coletivamente nas reuniões? 

Entrevistado: Sim, sim. As reuniões era isso, eram convocadas previamente, ia ofício 

pra duas comunidades, com pautas definidas ou, anteriormente, por nós de forma 

coletiva ou pela gestão. Foi uma definição prévia a última reunião, mas eram todas 

acordadas, todo mundo sabia. 

 

Mas eram horários interessantes para todo mundo? 

Entrevistado: Nem sempre acaba agradando todo mundo, mas assim na Barra do Una, 

em especial, eu cheguei a fazer reunião no final de semana, que eles pediram. A 

primeira reunião do acordo de pesca, eles pediram em dia de semana às dez horas da 

noite, que eles pediram. Mas, houve um consenso de um dia bom da semana pra essas 

comunidades. No Despraiado era na sexta-feira, até porque o atual presidente do 

Despraiado morava em São Paulo, ia pra lá de sexta e já ficava no Despraiado por opção 

dele era na sexta e na Barra por opção deles, se não me engano eram nas terças, porque 

segunda era um dia que eles saíam muito para a cidade pagar as contas, aquelas coisas. 

De sexta feira estavam se preparando para o final de semana, então se não me engano 

foi em uma terça-feira que também foi acordado por eles, nunca foi uma condição. 
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Então, tanto de demandas quanto de dias foram decisões tomadas em conjunto, ainda 

que sempre tem um ou outro que diga que não é o melhor dia e tal, mas de forma geral 

sim. 

 

Certo... E como você analisa a participação da sociedade de lá, da comunidade? 

Dessas reuniões, do conselho, como você avaliava? 

Entrevistado: Eu acho que fica, se puder classificar entre o bom e o razoável. Eu não 

sei se por uma questão de perfil. As pessoas falam muito que os caiçaras são um pouco 

mais retraídos, um pouco mais quietos, se posicionam menos, ou essa confusão nem 

entendo se ela é benéfica ou não, essa confusão, mas da presença muito forte de pessoas 

de fora que há muito tempo essa relação estabelecida entre eles, por vezes eles se 

deixam, se fazem ouvir através de outras vozes, mas no fundo, e aí aquilo que eu te falei 

um pouco da propriedade, o tempo vai lhe dando uma condição de sacar melhor isso e 

depois falar com alguém separado, porque em uma plenária nem um ou outro se 

posiciona. Então, o tempo se dá esse conhecimento de sentir se aquilo que está sendo 

encaminhado de fato representa os interesses da comunidade ou não é, na verdade, a voz 

de quem fala mais, de quem se posiciona de forma mais firme e às vezes fala em nome 

da comunidade. E o histórico também, inclusive comprovado, tanto na Barra do Una 

quanto no Despraiado é que muitas vezes a própria comunidade se posicionou contra 

quem falava em nome dela, temos isso registrado com relação à UMJ no Despraiado, 

saiu até em algumas matérias o Estadão fez uma matéria falando sob algumas coisas, e 

essa informação saiu no Estadão e na Barra do Una também. A própria Barra 

oficialmente assinou, disse alguma coisa, dizendo que a UMJ e a MONGUE não falava, 

não os representava, só que, tanto nos encontros das reuniões das Comunidades lá, 

como uma discussão fora técnica e política fora das comunidades, muitas vezes quem se 

faz ouvir é quem tem um braço político ou quem se posiciona melhor e a Comunidade 

se mantém naquele território dela, ela não extrapola muito isso, então é um pouco de 

sacar essa realidade e ver como tocar isso da melhor forma possível. Então, eu classifico 

como boa, a participação era boa e razoável. Por que eu digo isso? Porque eles estavam 

nas reuniões, eles iam nas reuniões, é e devagarinho eles vão se soltando um pouco, e a 

participação fica um pouco melhor, não digo que é excelente, mas boa era, existia, ela 

existia, e as decisões não foram, pelo menos o tempo que eu estive lá, elas não foram 

tomadas à revelia, sem conversar com eles. De novo, agrade ou não, às vezes agrada, às 
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vezes é uma coisa que nem cabe na discussão, é mais uma comunicação, mas sempre a 

tentativa era da conversa. 

 

Sobre os assuntos, eles entendiam bem esses assuntos, eram questões muito técnica, 

como era a questão da clareza dessas posições? 

Entrevistado: Eu acho que na Juréia, em especial, por esse histórico de vai e volta, vira 

Mosaico, como eu te falei, deixa de ser Mosaico, começa plano, para plano, rediscuti e 

tal, assim, eles tinha conhecimento legal sobre as unidades de conservação, sobre os 

tipos, uma ESEC, uma Estação Ecológica. É claro que você, a gente precisa se policiar 

para isso, quando você começa a fazer uma conversa sob qualquer assunto que seja 

muito técnico falando em siglas, percebe que eles não estão entendendo muito bem, mas 

por esse histórico da Juréia e também como a gente se policiar em relação às 

nomenclaturas e tal, eu acho que eles entendiam bem, pouca gente saia de lá sem 

entender o que eles estavam falando e tinha situações que eram inversas, com exemplo 

o termo de compromisso da pesca artesanal, o conhecimento era o outro lado, nosso 

papel era de tentar o regramento, os direitos, as autorizações, mas a discussão técnica 

eram com os caras, a gente estava aprendendo com eles, mas acho que na Juréia, em boa 

parte delas, dificilmente a gente terminava uma reunião sem que as pessoas tivessem 

entendido o que a gente estava falando, às vezes entrava muito em uma conversa 

jurídica de direitos fundiários não sei o que, a gente explicava um pouco melhor, ai eles 

entendiam como funcionava, ah! Porque não vai pagar, porque é posse, porque é terra 

devoluta, então a gente tentava explicar um pouco, então claro, eu devo sempre repetir 

isso na conversa, e um ou outro poderia sair sem entender, mas que o grosso da 

comunidade entendia os assuntos que eram importantes, porque aquele que talvez não 

tenha entendido e ficou quietinho, mesmo a gente explicando muito foi embora sem 

levantar a mão e perguntar porque é um pouco da postura deles vai ter liberdade de 

chegar em um vizinho, pra um cara que cresceu com eles, que é um cara da comunidade 

e perguntar: "Pô! O que o gestor falou, naquele momento eu não entendi. Então, eu acho 

que de forma geral eles entendem o que a gente está discutindo. 

 

E tinha cursos, você fazia algum curso pra entendimento, pra capacitação? 

Entrevistado: Eu não cheguei a fazer nenhuma capacitação genérica, pontual nós 

chegamos a dar no Despraiado uma vez, teve uma reunião só pra isso, pra tratar desses 

conceitos, do funcionamento da máquina pública como interfere na vida deles, nos 
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conceitos de unidade, na Barra eu não cheguei a fazer isso, porque inclusive para 

algumas coisas eles já estavam, não precisa disso, não precisa e tal. Então, mas teve 

pontual, não se pode qualificar isso como curso, mas quase um intercâmbio que acaba 

sendo uma qualificação, tipo: Levá-los, isso aconteceu antes de eu chegar, depois que eu 

cheguei isso também aconteceu, levá-los no Mandira para ver a produção de ostra, 

quem cooperou de levar não sei se foi o Chico, acho que foi o filho do Chico, que nós 

levamos de Cananéia até Peruíbe pra ficar um pouco vendo a realidade deles, a parte 

natural. Então, acaba sendo uma capacitação, de certa forma, é um intercâmbio de 

pessoas que tem uma experiência maior de uma atividade que eles querem realizar lá. 

De turismo de base comunitária teve, no Despraiado e Juréia, isso anterior na Barra, isso 

anterior a minha chegada, teve um intercâmbio promovido pela UMJ, não pelo Estado, 

que o pessoal de Mamirauá, também que eles trouxeram pra cá para trocar 

essa ideia sob a gestão de ESECs e RDS com as pessoas daqui. Então, teve, teve 

algumas aconteceram pontuais, mas aconteceram. 

 

Paulo: Tinha outros espaços de tomada de decisão, além dessas reuniões, outras 

decisões de acordo, outros espaços? 

Entrevistado: Estou tentando lembrar aqui Paulo, mas acho que não. Acho que a 

participação deles se dava, basicamente, nas reuniões. Teve e ai entra naquela discussão 

do segundo projeto de Lei, de quem se faz ouvir e tal. A gente começa a discutir o 

segundo projeto de Lei e ai quem se faz, quem fala em nome da comunidade muitas 

vezes não está representando a comunidade de fato, falando do dia-a-dia. E eu sempre 

respeitei muito essa posição, é assim, eu estava oficialmente ali falando em nome do 

Estado, sentia, percebia, escutava, mas nem sempre o que as pessoas queriam os 

representavam fora, eu falava em especial UMJ, MONGUE, e tal, falavam aquilo que 

eu estava vivenciando ali, mas eu não queria interferir nos papéis, até porque eu respeito 

muito os outros papéis. Chega um momento em que a coisa ficou um pouco desleal, que 

eu comecei a provocar situações porque eu estava percebendo que a discussão e os 

direitos das comunidades não estavam sendo garantidos porque falava em nome deles e 

o plano final poderia ser ruim, então eu comecei a provocar que eles falassem, nisso 

saiu matérias falando documentos oficiais de algumas Comunidades falando: Olha! 

Quem fala por nós, somos nós. Não concordamos com essa proposta que fulano está 

falando, não é isso que nós queremos. Então, em algum momento da minha participação 

lá... Eles se fazem ouvir por provocação nossa também e eu não estava falando nada por 



78 
 

eles, eu só ia e colocava o microfone na boca deles, eu chamava o jornal para falar com 

eles. Quando alguém me ligava ai eu perguntava: com quem que eu falo das 

Comunidades? Ai eu falava, eu falei com o presidente de cada uma, porque tem um 

representante de cada comunidade, que se chama fulano... Procura por eles. E aí falava 

o que sempre falaram e os que tem seu braço político e tem outros interesses, mas 

também começou a ser ouvido de forma provocativa os reais interessados, não que os 

outros  não fossem. Então, que é um canal um pouco mais, digamos, técnico, político, 

mas que discutia a vida deles enquanto mosaico, não a vida deles, voltando no micro 

assim, no dia-a-dia da gestão, mas na discussão do território, então eu provoquei de 

outra forma e aí acho que surtiu até efeito, surtiu efeito na gestão do segundo projeto de 

Lei. 

 

E essa questão do poder do Conselho nas tomadas de decisões? Você achava 

interessante, estava bem dividido. Na verdade, nesse caso aqui, a pergunta seria a 

seguinte, como você não pegou a questão do Conselho deliberativo, mas essa 

questão tinha realmente divisão de poder nas reuniões para a questão da tomada 

de decisão, até pensando nessa questão, na época. 

Preparados para isso, nem a gente. Então, a impressão que eu tinha que foi: olha, está 

falando de uma época que eu não vivi, mas uma coisa que eu nunca desconsiderei é a 

história, então eu procurava falar com as pessoas que viveram, procurava ler, 

procurava um monte de coisa para poder entender o que estava acontecendo naquele 

momento que eu cheguei, porque que está assim, porque está naquele pé, às vezes as 

coisas tem um porquê. E me parece que tinham bastante autonomia os Conselhos. E aí 

entra numa discussão interna, mas acho que  pra o trabalho eu acho que é rico e aí é uma 

opinião minha, a ponto de no Despraiado, na minha opinião, primeiro gestor do 

Despraiado foi quase deposto pela Comunidade, que se negou a se reuni porque não 

concordava com a Gestão que estava sendo conduzida por ele, até que essa pessoa foi 

transferida para outra unidade e veio um Gestor novo, então aí a partir disso, não estou 

dizendo que nem eu concordo com primeira postura deles, nem com a do segundo 

Gestor, tive muito problema por causa disso, mas as coisas que eram deliberadas pelo 

Conselho reforma, não sei o quê, não sei o quê começaram a funcionar do jeito que eles 

pediram e foi uma coisa que eu tive bastante trabalho para depois mudar e não era o 

mudar o direito eu continuei atendendo e isso está comprovado em estatísticas se você 

pega nas autorizações do meu período elas foram maiores ao longo do tempo que eu fiz 
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acompanhamento, que tinha no histórico da unidade, só que eu levei a discussão com 

outro Campus, que eu não concordava do jeito que era feito com a Gestão do Conselho 

deliberativo, acho que era muito solto e eles não estavam pesquisado naquele momento 

e as pessoas capitaneavam isso, naquele momento provar que as RDS do Estado de São 

Paulo eram viáveis a qualquer custo, a ponto de fechar os olhos para comprovar as 

irregularidades, pra comprovar os crimes, inclusive, mas a comunidade percebeu que o 

Conselho era um canal para bater, bater em que sentido? Isso aqui é deliberativo, isso 

aqui eu paro, isso aqui a gente não se reuni mais. E as coisas começaram a passar do 

jeito deles, em especial no Despraiado, na Barra parecia que funcionava deliberativo, 

mas era mais com um pouco mais de moderação ou de racionalidade, eu peguei coisas 

que liberavam, liberavam não, eram comprovadamente reguladas que as pessoas faziam 

vista grossa. É a impressão que eu tenho, que precisava ser viável a qualquer custo, ou 

as pessoas que tomavam decisões em São Paulo estavam muito despregadas da 

realidade, um romantismo exagerado, essa coisa, ah! Os tradicionais e tal, exagerados, 

então não se construiu uma situação para chegar nessa confiança, é um processo dos 

dois lados, do lado do Estado e do lado deles. Eu não senti que aconteceu lá, mas o lado 

histórico da coisa, eu acho que eles tinham uma postura de fato deliberativa, isso é um 

histórico, eu não vivi, eu já pego ele consultivo de novo, na verdade, nunca existiu 

oficialmente comigo, como eu te falei eu peço para construir o da estação como está em 

Mosaico e o pessoal não deixa e eu estou lá por reunião de gestão, uma vez por mês e 

tal, agora sem esse caráter construtivo e deliberativo, ele tinha para mim dois vieses. 

Primeiro ouvir e tentar entendê-los dentro de uma questão legal, eu fugia um pouco da 

questão legal quando eu sentia que tinha necessidade, mas eu não tinha amparo 

legalmente para sustentar, vou dar um exemplo: pesca na Barra do Una, no Tocaia, a 

pesca artesanal nós formalizamos o acordo dentro de uma estação ecológica, não tem 

problema, próprio SNUC diz que, então foi uma discussão gigantesca você não faz 

ideia, mas conseguiu avançar nisso, da pesca esportiva no Tocaia eu não formalizei, mas 

tinha um acordo nosso de boca, eles sabiam disso, eu cheguei a reverter a atuação, 

inclusive, por conta de um acordo que não foi cumprido da nossa parte, mas porque era 

de boca, porque tinha muita gente lá que já estava denunciando a pesca esportiva no 

Tocaia, inclusive, uma das moradoras que tem casa lá, então era muito frágil, 

legalmente eu não me sentia a vontade para fazer um acordo de pesca esportiva, 

puramente esportiva dentro da estação ecológica, mas eu sabia que a realidade daquelas 

pessoas, eles viviam disso, os dois vivem disso, então eu não vou acabar, mas nesse 
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momento eu não vou pôr no papel. Então teve um acordo nosso que não foi colocado 

em papel, só que funcionava, que eu fazia valer. O ICMBio foi lá uma vez e autuou os 

caras e que estava dentro de uma área que estava acordada por nós, prendeu o motor, 

mas eu reverti toda multa retificando colocando tudo no papel, mas era um acordo 

informal de boca e o da pesca artesanal eu tinha base legal, assinado, discutido, 

assinado, isso é um exemplo assim, eu nunca me preocupei com essa coisa de, se ele é 

ou não deliberativo, eu buscava atender o direito das pessoas que estão lá e fazer 

questão dentro de uma legalidade, tinha coisas que pediam, que eu não costumava 

atender, tinha um público que eu atendia muito menos, dai volta a falar dos moradores 

de segunda residência, tem processo em cima de cada casa, tinha pedido de reforma que 

eu não autorizava, tinha um monte de coisa, porque... Não agradava a todos, mas posso 

dizer que estava comprovado, você pega as estatísticas tanto de reforma quanto de roça, 

que é o caso da Barra do Una que é o caso do Despraiado, de roça. Não é o caso do seu 

estudo também, eu sei disso, mas eu sempre digo do Despraiado porque são duas RDS. 

 

Não, mas pode falar. Até essa pergunta seria para a próxima, mas é justamente, o 

que você está falando, os procedimentos, os encaminhamentos das decisões que 

eram tomadas. 

Entrevistado: Então pegando o gancho nisso. Primeiro para fechar a outra pergunta, eu 

não me preocupava muito se era deliberativo ou não, eu primeiro que fazia presente, 

tinha a Gestão de todo o território distinto a Barra e o Despraiado por conta da 

similaridade de comidas tradicionais. Então, mas tinha Gestão e não tinha muito essa 

preocupação se era deliberativo ou não, então eu atendia tudo dentro de uma legalidade, 

muita coisa foi atendida, porque eu digo que estatisticamente tudo é comprovado e 

conferido do ponto de vista da autorização, porque eles tem históricos dos outros, isso 

não é uma inovação, não é uma coisa que eu inventei, sempre teve autorização de roça 

de alguma coisa, um período mais, um período menos, um período de inicio de criação 

da unidade, década 90, de conflito que eu acho que nem o Estado sabia fazer isso, 

depois logo no começo queria, década de 90, 92, 93 e  até hoje isso acontece, mas 

quando começaram a fazer estatística disso, nos anos de 2010, 2011 e 2012 são 

comprovadamente com mais autorização. Mas, pra fechar de novo, o acordo de pesca do 

Despraiado e Barra do Una, fruto de uma gestão talvez no primeiro mosaico 

deliberativo, como sai peixe da Barra do Una? Qual a nota?  Todo mundo tinha nota, 

então se banalizou a nota, então "o neguinho" não pescava mais, alguns pescavam, é 
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claro, mas quem pescava a bastante tempo tinha nota porque ele passa a vender a nota 

pra o turista ir lá pescar, então você tira o recurso de uma região que deveria beneficiá-

los, simplesmente, porque ao invés dele conduzir um cara para pescar ou ele vender o 

peixe do cara ele emitia uma nota, por muito menos óbvio, só para o cara poder sair 

com o peixe dele, isso é crime, eles sabiam disso, mas faziam vistas grossas, as notas 

quando foi discutido o acordo de pesca, elas eram impressas na gráfica, qualquer pessoa 

chegava lá e pedia um bloco de nota e ao mesmo tempo eles pleiteavam uma 

autorização maior, legal pra pescar lá pra cima, o que é que eu fiz? Até porque o grupo 

de pesca é pequeno, você sabe, então o que eu fiz, primeira coisa: Até onde vocês 

querem pescar? Primeiro veio especialista, vê o estilo de pesca, veio discutir com a 

gente cada tipo de coisa, mas qual que era a estratégia da coisa? Até onde vocês querem 

ir?  Então isso está dentro do processo pra consultar, até onde eles pediram pra ir. Eu 

autorizei a pescar, eu autorizei a acampar eles só tinham, obviamente que seguir a 

autorização de pesca, mas eles podiam ir para lá, agora o resto, eu cadastrei barco, 

cadastrei rede, eu tirei a nota da mão de todo mundo. Quem ficou com nota? Quem 

atendeu os critérios do pescador, quem de fato pescava eu pedi controle pesca, eu pedi 

as carteirinhas, então tinha um monte de coisa que um público lá X atendeu, que de fato 

pescava até um pouco mais quando não tava pescando, mas atendeu, mas as notas eram 

nominais, quem  imprimia a nota não era mais a gráfica, digo era eu - no caso o Estado, 

mas era nominal, com um número, então "olha, acabou minha nota", então nós batíamos 

os canhotos, acabou de fato, mas era um controle no portal do Perequê, está aqui sua 

nota. Porque a gente garante um recurso pra quem de fato pesca e acabar com a 

balbúrdia que era, isso é um exemplo. E uma coisa que eu quero dizer, não é que eu 

impus, mas que eu acabei com uma coisa que precisa ser feita no controle da 

fiscalização efetivo e de controle das notas.  

 

Como você procedia em relação às tomadas de decisão nas reuniões? 

Entrevistado: As decisões, geralmente tinham um assunto a ser definido, a ser 

discutido, e era discutido, no final encaminhado, e isso às vezes é um 

encaminhamento... Volto a falar a propriedade de dar uma condição de esclarecimento 

pra eles que tem coisa que não adianta mandar, porque não tem base legal, vai falar 

assim pro governador? Sou trabalhador, estudante, não tem porque me parar, não tem 

como garantir isso. No Despraiado, eles diziam: “não tem que vir aqui fiscalizar”, o 
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governo, a polícia, não pode jamais para meu carro, me parar, sou trabalhador sou um 

cara de bem, é um abuso. Umas coisas que não existem, eles foram devagarzinho 

entendendo que não é bem assim. Tinha pauta os assuntos eram encaminhados 

agradando mais, agradando menos, mas era dentro do possível, e discutidos de forma 

exaustiva, tentando buscar consenso, de ambos os lados, do estado e dos moradores, 

sempre com respaldo legal. Um monte de atividade... É com base nisso que a gente 

autorizava muita coisa. Os critérios de direito, do dia a dia, o que podia, o que não pode, 

outra coisa reformar ou não, pode ter roça, eu não posso e não sei o quê também foram 

construídos com critérios históricos antigos, como eles usavam isso antes, e algumas 

coisas em negociação, e muita coisa de realidade. Um exemplo é o atual presidente, e à 

época também presidente da Associação de Moradores do Despraiado, que é uma 

pessoa que tem um laço muito antigo com a região, é um cara de segunda residência. Eu 

não tinha a menor condição, e nem quero interferir na autonomia da comunidade que 

elegeu o seu representante, era ele o representado e eu respeitava. Nem era ele, ele pedia 

pro caseiro autorização, de pedir a roça. Um cara que eu respeitava, conversava numa 

boa, tudo numa boa, mas esse é um direito que ele não tinha, porque ele não reside lá, 

então teve pedido que eu neguei. Mas a relação com ele sempre foi boa. Critério. Se 

você não tem critério para as coisas, fica muito pessoal. Por que o Paulo e não João? O 

Paulo é mais bonitinho, o Paulo é seu amigo, não dá, não dá. O Paulo tem os critérios e 

a gente quer. Uma coisa que eu bati muito na discussão do PL, o segundo, o primeiro eu 

nem tava aqui, e na tomada de decisão para qualquer autorização que seja, era na coisa 

da residência. Se as pessoas com características que comprovadamente, que através do 

nosso laudo antropológico, tradicionais, inquestionavelmente tradicionais. Na região do 

Rio Verde e Grajaúna, você pega lá o nosso laudo você tem 11, 12, 13 e 16 famílias, 

não sei, tradicionais, mas lá eles não fazem essa distinção de quem reside, de quem não 

reside, e isso é problemático, porque isso deu margem para uma das pessoas entrar na 

discussão dizer que aquilo era uma RDS, porque moravam 16 famílias. É absurdo, só 

que o laudo não fazia essa distinção. Porque lá só moram duas de fato seu Onésio e 

Valdir... Esses moram... É por isso que se você ler o projeto de lei com atenção, você 

vai ver que esses têm direito de serem beneficiados pela RDS se forem aceitos pela 

comunidade, eles vão atender o critério, e se o conselho aceitar pode fazer RDS. Mas eu 

não vou recategorizar um território gigante porque tem duas famílias residindo. Só que 

na discussão falava: tem 16, olha o laudo de vocês. E eu argumentei muito, 

pressionando isso, e deu frutos. Mas uma das coisas que eu respeitava muito, 
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pessoalmente era morador tradicional residente. Ah, mas eu sou morador tradicional, eu 

sou filho. É, não tô discutindo isso, e também não vou fazer uma discussão anterior que 

levou você a sair. Porque eles falam muito no estado: fez isso, o estado me tirou, o 

estado não me deu condição. É um pouco, mas não é só. É que a outra parte da história 

não é interessante fazer por parte deles. Então só fazem uma parte da história que é real, 

que é real. Mas é um tradicional, inquestionavelmente. Mas você não mora mais aqui, 

não dá pra atender todo mundo, se não acaba a unidade. Se você pegar também o 

histórico da coisa, a maior parte das famílias de Peruíbe, que estão na parte mais 

periférica de Peruíbe, de Iguape, Barra do Ribeira tem origem na Juréia, próximo ou 

distante. Então se você prever todo esse uso com base antropológica, pessoas que 

saíram, não tem mais unidade. É muita gente.  

 

E as divergências, quando eu tinha divergências, como você tratava dessas 

questões? 

Entrevistado: Você teve bastante. Vou te dar dois exemplos assim. Na Barra, não 

exclusivamente, batiam muito na questão do direito dos moradores de segunda 

residência. E ainda que não fosse, e não é, e não será agradável assim para todos, uma 

decisão que agrade a todos, eu tentava não levar para uma coisa, primeiro pessoal, e 

segundo de desrespeito. Então, era tentar mostrar que aquilo não podia ser feito porque 

legalmente não era possível entender. Felizmente ou infelizmente não aqui dentro, não 

têm os mesmos direitos. Então, tentar deixar muito claro isso para que não fique uma 

coisa pesada. E eu forçava às provocações oficiais ainda, que quem é morador que 

questiona isso, uma coisa ou outra pontual, o Albert. Eu provocava que fizesse os 

pedidos oficiais, porque seria uma resposta oficial, e poderia fazer uso daquilo. Esse foi 

um argumento que me fez no Despraiado retomar os pedidos, para as coisas, porque eles 

não faziam mais por causa, porque o conselho decidiu que não tinha que pedir. É, então 

tentar levar coisas da forma mais saudável possível. Eles desistiram mais bicudo, ou 

menos bicudo. Voltando ao acordo de pesca na Barra e depois no Despraiado. Um ano e 

meio de discussão. Deixei pescar onde eles pediram pra pescar. Então tá... Acordamo! 

Eu tinha, à época, eu tinha tempo, eu ia lá no maciço da Juréia... Então, eu entrava 

sábado cedo, batia perna e voltava no domingo à tarde. Voltava pelo rio Una. Depois do 

acordo já formalizado, um ano e meio de discussão... Eu tô voltando no rio. O pessoal já 
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tava com uma rede dentro do barco... Mais duas me levaram pra tirar... Eles fecharam a 

boca da Barra! No final da tarde. A gente sempre deixou claro, eles sabem melhor que a 

gente... É que a diferença deles pra qualquer pessoa fora da Barra do Una, na cidade, é 

que só eles podem, eles têm esse direito. Fora isso a legislação de pesca vale pra todos. 

Então, não pode lá, nem em qualquer lugar. Que a lei de pesca não deixa. Eu discuti um 

ano e meio com vocês, você pediram para pescar lá em cima, eu deixei. Pra uma semana 

depois que nós fechamos um acordo, vocês armam rede na boca da barra, e fecha a 

Barra? Tá presa a rede! O conflito foram com quatro pescadores que eu puxei a rede, eu 

tava cansado, tinha andado o domingo todo, puto com essa posição deles. Voltamos, 

colocamos as redes no barco e vamo embora, amanhã a gente conversa. Devolve a rede. 

A gente não faz mais, não sei o que, porque historicamente eles faziam. A palavra 

coitado, uma palavra muito pejorativa, mais a rede é cara, eles não têm, eles não uma 

condição, perder. Uma rede dessa são dois paus e meio. Então, o chororô, faz chorar, 

não posso mais. Então toma sua rede. No dia seguinte tá fazendo. Fui embora. Não 

devolvi as redes. Alguns oportunistas de plantão, por puro oportunismo, não é achismo 

da minha parte. Uma das ONGs lá que defende os moradores se prontificou, através de 

sua advogada, a defendê-los. Então, dois pularam fora, por reconhecer o erro, não vou,  

pulei fora! E dois foram falar comigo de novo, não vou te devolver, por causa de todo 

esse histórico, não vou devolver acabou. Ficaram muito bravos, não tinha como se 

defender. Disse: uma coisa entreguei essas redes em Iguape, na delegacia. Vão lá é o 

direito de vocês, até os caras que os defendeu criticou, dizendo que era uma postura da 

minha parte deplorável, fazer com que os moradores fossem até Iguape buscar suas 

redes, que as redes, já que as redes estavam em Peruíbe. E ali é divisa, eu levo pra onde 

eu quero. Porque em Peruíbe saia muito fácil as coisas quando a gente apreendia. Bom, 

as redes foram entregues sem qualificação, ainda que eu saiba de quem era. Então, se 

você for é um direito que você tem, se alguém falou que você tem direito a um 

advogado, você tem direito, é um direito que você tem, e não vou discutir. Mas você vai 

se qualificar, e você vai lá em Iguape e dizer: essa rede aí que é fruto de crime 

ambiental, é minha! O delegado vai falar qual é o seu nome? Seu RG? Então, tá bom, 

pode devolver, ou pode qualificar e fazer o processo andar, e foi o que aconteceu. Eu 

avisei: você vai se qualificar, você só toma prejuízo da rede, ou você vai lá se qualificar 

e você pode ter sua rede de volta, ou você pode não ter sua rede e responder um crime 

ambiental. Porque eles estavam errados, e foram. Então, nasce um conflito, depois no 

dia a dia fica uma coisa um pouco, sabe um com o outro, meio. Mas é mais um exemplo 
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que eu vou ser um pouco, um dos mais corriqueiros, eu não posso ele pode, mas tendo 

critérios coisas vão sendo dirimidas e no dia a dia na gestão vai sanando algumas 

dúvidas. No Despraiado era muito com relação à caça, esse pedido que ele faziam de 

não fiscalizá-los, teve um histórico de erros nossos, inclusive, também de fiscalizar uma 

coisa que tava autorizada por nós, a equipe que não falaram. Um histórico de 30 anos de 

fiscalização do Despraiado que não é simples. O que eu não amolecia para algumas 

coisas, porque eu sabia que estava irregular. E um tinha muito disso, de prender 

morador, levar morador pra delegacia, porque nós pegamos com coisa errada. Mas é o 

cara que lá atrás se valia dessa coisa do conselho. Ah, não pode parar morador, não 

pode fiscalizar carro de morador, não podia fazer nada com morador. Conflito se sana 

com o que? Com provas, com critério, com encaminhamento. Agora não agrada, o cara 

que é pego cometendo um crime, ele não gosta, e ele usava a farda de morador, eu posso 

tudo, ninguém vai me parar. É um conflito que não tem como não ter, que tem que ter, 

inclusive para que um dia essa coisa da interrupção dos processos pelo estado, onde 

ficou tão, é um dia gestão fique mais bacana de ambos os lados.   

 

Como eram tratados os assuntos ligados ao uso público do turismo mesmo sendo 

numa estação ecológica? 

Entrevistado: Primeiro que o turismo sempre aconteceu ali. Antes da Estação, durante 

a Estação, sempre aconteceu. Na Barra, comprovadamente, você tem três atividades, 

digamos. Uma delas é a pesca, que hoje é um grupo menor que depende forte pra 

geração de renda, mas ainda tem; o turismo, que é a grande fonte de renda da 

comunidade; e a relação veranista-tradicional, que também gera recursos pra eles, na 

medida que eles cuidam das coisas... Então, têm estas três atividades. Elas, dentro do 

que tá previsto na lei, dão condição pra você fazer os acordos... Até que se resolva a 

questão fundiária por conta da estação tem que manter o modo de vida, e a geração de 

renda que passa pelo turismo, no caso da Barra. Então, é como você citou, algumas 

tentativas várias, tentativas anteriores, durante algumas de captação de recursos. Teve, 

inclusive, teve comigo, mas não foi uma coisa que eu puxei muito, e sempre que eu 

discutia o turismo de educação ambiental na Barra, eu levava uma equipe de educação 

ambiental que até hoje faz um trabalho muito legal e que trabalha educação ambiental, 

uma coisa de gerar renda para a comunidade. E é uma coisa espontânea que a Barra 
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sempre teve, por ser um lugar muito bonito, sempre foi uma coisa muito espontânea. Eu 

acho que a questão do turismo mais forte foi na gestão do Campolim, já tentaram o 

ordenamento, o número de barracas. Que é um pouco do histórico do Cardoso, do 

Marujá, em especial. Então, sempre foi um assunto que teve em pauta, em menor ou 

maior força em algum momento. Porque é uma coisa que gera bastante renda lá. O que 

dificultava às vezes a divulgação, a oficialização era quantidade de denúncias que 

qualquer atividade nossa gerava quando alguém com encontrava qualquer tipo de 

crítica, qualquer base jurídica: olha, tão fomentando turismo numa estação ecológica. 

De novo, isso recai sobre as mesmas pessoas, o próprio exemplo que você deu do 

recurso captado, ele só foi suspenso depois de uma saia justa que essa pessoa cria. 

Porque o Ministério do Turismo quando é provocado pela Fundação: olha o mosaico 

caiu na estação, mas a gente entende que boa parte dessas atividades se adéquam a 

questão da educação ambiental, que é permitido dentro de uma estação. Uma tentativa 

de manter o recurso, e aí e aí ele faz de forma inocente, eles têm isso não unidade, uma 

pergunta inocente ao Ministério Público, ao Ministério do Turismo, com cópia para o 

Ministério Público. Colocando: turismo na estação? O Ministério Público é legalista, 

que o Ministério do Turismo faz? Suspende! Resolva aí a questão de vocês com o 

mosaico, depois a gente volta a falar. Então, suspendeu, obviamente. Com provocação 

dele. Ele já tinha acenado com a possibilidade de continuar, aí o cara vem e faz isso. 

Então, bom e agora em outras áreas, eu to falando da Barra, do Paraíso que funcionam 

ao longo dos tempos de forma descontrolada passa a ser controlada por causa de uma 

ação do Ministério Público. Hoje, desde 2010 só entra duzentas pessoas por dia. Então 

foi regravado interferiu, houve impacto negativo na renda que era gerada praquelas, as 

comunidades antigos que tem outro histórico, que não é a mesma questão da 

tradicionalidade. Então, o próprio Despraiado teve uma iniciativa ou outra, mas uma 

coisa que não ia muito, mas tem potencial para ser trabalhado. Eu confesso que nunca 

foi uma coisa que eu coloquei muita força, muito tempo, deveria ter feito, mas mais por 

várias coisas não me esforcei como deveria, mas é importante. 

De que forma a comunidade ela participava das decisões questão do turismo do seu 

público do local? 

Entrevistado: Eu fico devendo um pouco desse histórico, o pouco que eu encaminhei é 

uma construção, de fato construção coletiva, ambos os lados na realidade. Nunca houve 

uma tentativa de restringir ou limitar números, mas a ideia era muito mais gerar dado 
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pra ver qual que era a realidade, qual que era o público, qual o tamanho a sazonalidade. 

Efetivar e tal porque teve geralmente coisas de verão, chegava em dezembro, outubro e 

novembro a gente começava a discutir a temporada. Então a gente ia com os monitores, 

ficava com eles na praia, fazer não sei o que, gerava dados e tal. Começou a ter nos 

últimos anos para começar a formar, ter essa informação mais detalhada, e começar em 

cima disso planejar. Mas, sempre foi muito aberto. Então, vamos começar a pensar o 

verão aí. Aí a comunidade entrava com um apoio, mas, mais não na coisa de gerar, 

prestar um serviço pouco melhor, que usaria pra planejar, do que de fato uma coisa 

impositiva, restritiva que não pode, que pode. É um pouco restritivo que foi da pesca 

teve um período que eu proibi por causa... Mas, o turismo de uma forma geral, ele 

caminhou bem assim, e eram posições mais sazonais. Aí eu reconheço que ficou 

devendo pra sua pesquisa uma informação... E tem ela existe, e outras pessoas 

trabalharam coisas com mais afinco do que eu. Vale até a pena resgatar isso. O meu foi 

muito pontual, e era bem abertos: vamos pensar o verão, como vocês pensam? O que 

vocês querem? O que precisa melhorar? Sempre tinha uma iniciativa pontual. 

 

Existiam planos estratégicos? 

Entrevistado: Um pouco, também bem incipiente. Trabalhar melhor, foi percebendo 

em base nessas experiências sazonais, algumas trilhas, alguns passeios. As pessoas 

chegam ali, ficam na praia, no rio, e tem as trilhas quem vão pra praias, mangues. E 

depois de alguns anos a gente foi formatando isso, junto aos moradores, ao condutor, ao 

monitor. E teve um ano que nós começamos a trabalhar alimentação, o Samuel tava 

cuidando disso. E também divulgar, olha: tem esse passeio, além da praia, quem faz são 

esses monitores daqui; tem esse prato típico daqui, esse precisa agendar. Então, 

diversificar, tanto de ponto de vista gastronômico, tanto ali da praia, porque as pessoas 

chegam e ficam ali no rio. Era um primeiro passo na tentativa de ofertar alguma coisa 

na Barra. E sempre junto aos moradores, sempre discutido com eles. Era os caras que 

sabiam as melhores trilhas, eram eles que iriam cozinhar. No tempo que eu fiquei. 

Confesso que mexi pouco com turismo, mas eram as iniciativas tínhamos. Uma coisa 

que entra dentro de uso público, não do turismo clássico, mas da educação ambiental, é 

que gera uma renda, é condicionado a passar. Algumas coisas foram concebidas, e tem 

um histórico melhor, o Clécio pode ajudar Bastante. Não só o Clécio, mas o próprio 
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Samuel. Mas, chegou a ter resultados significativos com a atividade de educação 

ambiental, muita escola e muito grupo. As opções passavam lá pela casa de farinha, o 

tráfico do pai da Mara... O senhor, esqueci o nome dele... 

 

Seu Walter. 

Entrevistado: Às vezes pagavam um pescador para dar uma palestra, como funciona 

pra jogar uma Tarrafa, a história deles. E tudo isso tinha um custo que era arcado pra 

quem tava indo. A própria USP, que sempre ficou no arpoador. No curso de mestrado, 

ecologia, teve um ano que insistimos pra que ficassem na Barra. Este ano eles não 

foram, mas no outro eles foram. Muito grupo de universidade, nós começamos a 

direcionar lá pra Barra, não só o Itinguçu, arpoador. Nós começamos a fazer roteiro 

Barra. Então, assim, as pessoas circulam, conhecem, que tão lá pra isso, estudo do meio, 

seja cultural ou biológico. Agora o turismo, a coisa de massa, eu trabalhei muito pouco. 

A pouca experiência foi essa que citei.  

 

Vocês faziam um plano, ou eram questões rápidas e para um próximo verão. 

Entrevistado: Na primeira temporada vâmo atender o pessoal: temporada, sazonal. 

Mas, nós percebemos que poderia gerar dado, pra planejar. Tinha uma coisa mais pra 

frente, mas era incipiente. Num segundo mais direcionado, começou a se formatar esses 

roteiros. Tudo tinha um input de atender a temporada. Mudando para a temporada baixa, 

é muito do público, que a gente começou a articular, e um grupo de educação 

trabalhasse na Barra. Isso foi uma coisa de planejamento, não foi à toa. Tem o arpoador, 

todo mundo que iria pra lá. Olha, mas, tem a Barra também. No verão tinha um 

planejamento visando a geração de renda. Então, tinha os dois. 

 

E os acordos, seguiam os planos, a legislação na questão do turismo? Eram 

seguidos. 

Entrevistado: Tem uma coisa lá atrás das barracas. Que ele usou no Marujá. Não vi dar 

frutos, eu não sei se foi porque ele saiu. Quase nada foi condicionado a acordos. Na 
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verdade teve, de boca, nada foi formalizado, não tinha muita cláusula a cumprir. Era: 

poxa, o cara que disse que ia discutir os pratos típicos, oferecer uma tainha, e no final 

não oferecia. 

 

Mas os acordos de bocas, muita gente cita. Isso é um problema, é um gerador. Por 

não ser oficial? Uma vez você citou duas expressões: oficiais e oficiosos, o que seria 

isso? 

Entrevistado: Acho que não foi oficializado porque o prejudicado era o próprio. 

Estamos oferecendo uma trilha, quem vai se prejudicar é o morador, o cara que vai 

oferecer a tainha.  O turista também, mas não era o cara que eu me preocupava. Como o 

prejuízo era muito pequeno, não era uma coisa pequena. Não era caça, não era pescar 

onde não pode. Eram coisas que no final das contas iam prejudicar o próprio morador. 

Então a gente acreditava muito no que fora acordado ali, o máximo que tava 

documentado numa ata dessa reunião, um acordo meio formal, porque o beneficiado ou 

prejudicado quem não cumpriu, porque é o direito dele. Mas acho que é importante. Isso 

a gente aprendeu ao longo do tempo, era formalizar algumas coisas, e caminhava pra 

isso. Com a criação agora, retomada do mosaico, o conselho deliberativo, com o plano 

retomado, os acordos precisavam ser formalizados porque tinham penalidades de ambos 

os lados, Esse foi porque passo por essa leitura, então funcionava assim, ou não 

funcionava. É uma coisa que pode enfraquecer. E tinham alguns que não eram, e tinha 

coisa que não eram oficiais, e o Ministério Público poderia acabar com uma atividade, 

como a pesca do Tocaia, a ponto de inviabilizar e a gente de fiscalizar os caras ao invés 

de ser parceiro, aí era estratégia, não era descuido. 

 

No seu tempo teve projeto de turismo, como aquele de 2008? 

Entrevistado: Era um planejamento micro. Daquele tanto pra captar recurso. Uma coisa 

que eu sempre tentei fomentar eles pra captação de recurso. Vocês tem que eternamente 

cobrar o estado, mas me incomodava a coisa, quando eles tinham um puta potencial na 

mão e eu gostaria que eles ficassem menos independente do estado. De se organizar, 

perceber que por via associação poderiam pleitear um recurso pra unidade, sem a 

necessidade eterna: ah o estado precisa me dar tudo, o estado que inventou isso. Esse 
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discurso não é pra isentar o estado, você tem que continuar cobrando, mas começar a ter 

iniciativa. Levar eles pra captar recurso pra capacitação, pra levar fortalecimento 

institucional. Uma coisa que eles precisavam fazer pra sentir que é possível. Eles eram 

proponentes daquele projeto que foi cancelado, a Fundação era parceira. Então, mas 

grandes projetos, eu não cheguei a conceber com eles. 

 

A unidade de conservação apoiava os moradores, na sua visão, e de que maneira? 

Entrevistado: A gente apoiava diretamente, a gente apoia as nossas funções de gestão, 

seria do gestor, da equipe técnica, seria do agendamento para grupos, mas era uma coisa 

muito pontual e direta, não era uma coisa focada e direta na questão do planejamento. 

De novo só pra citar exemplos de falar que são pontual, que colaborava e ajudava, em 

especial, o apoio que a gente dava na conservação, na questão do uso público e não só 

do turismo, da educação ambiental. Um input muito forte e que envolveu toda a equipe 

da unidade começou porque, assim, as demandas bateu na sede, e a gente começou a 

perceber que era um lugar legal, que dava pra levar, pra gerar renda e pra ofertar aquilo, 

turismo cultural e outras áreas que não geravam renda. Acho que aí tem uma coisa 

muito da unidade de apoio, e tinha todo apoio, exemplo de logística, as escolas, tinha 

dificuldade. A gente fazia os campos, monitores. Por conta da estrutura começou a 

demandar muito pra lá, por causa do nosso planejamento. A coisa interna em Peruíbe 

dependia da estrutura da unidade. Então a gente colocava, então a gente forçou uma 

barra pra que as coisas acontecessem. Tinha problema, “não podemos ir porque não 

tem...” Aí eu resolvo, tenho muita coisa, o que eu digo gerou renda, fora a renda teve 

um viés importante pra eles e pra cidade. 

 

Tinham alguém que exerciam mais influência na vila, ou até mesmo fora? No 

contexto da Juréia. 

Entrevistado: Têm vários momentos, eu sinto isso forte quando eu chego. Teve uma 

interferência extrema, pesada da UMJ, de se fazer ouvir muito mais, e eles vão 

perdendo força, eu acho que isso, também, é por conta da presença, do atendimento, da 

gestão, vão vendo que não é bem assim. Internamente, os moradores eu considero, aí 

não é esse caso, aí é ver os que se faziam presentes por n motivos, e não é só o 
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posicionamento, mas uma interferência maior, encaminhamentos de um morador. 

Inclusive eu acho que é natural. Algumas pessoas são mais retraídas, outras se envolve 

mais, outras envolve menos, outras expressa melhor. Agora de tudo isso, tem umas 

figuras que se fazem ouvir, seja morador, não morador. Vou citar alguns moradores e 

não moradores. Eu achei bacana da gestão é que de fato é você tá presente tomando 

porrada, levando porrada também, no sentido construtivo. Não é uma briga. É que você 

passa a ter propriedade pra sacar esse cenário. Então não é porque você é o cara que fala 

mais alto, grita mais que esse cara que eu não vai ser ouvido. Não é porque ele gritou, 

ele falou mais. Então, você começa a dar atenção pra um cara que tá lá, você começa a 

ouvir. Outra forma, você provoca questionamento dele na reunião. Seu Nico, Seu Pedro 

os caras ficam lá, mas você tem que provocar pra ele falar, e ele solta um negócio 

importante. Mas, se você não provocar ele não vai soltar, ou se você falar com ele 

depois. Mas, isso é o tempo que vai te dar essa condição de sacar qual é a realidade qual 

é o interesse por trás. 

 

Você falou da UMJ e a Mongue que são duas organizações importantes dali, são 

bem faladas e citadas, você teve problemas ou momentos de parcerias. 

Entrevistado: A UMJ eu tive problemas e teve momentos de parceria, e teve momentos 

de litígio. A gente pode se falar. Não tem nenhum problema em falar. Mas a parte 

política sobrepôs a parte técnica. Cheguei a começar a construir algumas coisas com a 

UMJ, de condução de grupos lá dentro, Rio Verde Grajaúna, de turismo de base 

comunitária. Funcionar com os meninos que são filhos, netos que tão lá. Um monte de 

coisa começa a fluir, uma conversa melhor que se rompe tanto com UMJ quanto com 

AAJ, que se rompe com essa discussão política do mosaico, que não é problema 

nenhum, são seus direitos, são as opções. Mas nós estamos sendo geridos por um 

partido há mais de 20 anos, o PSDB; eles também têm direção, candidatos de um 

partido de oposição, o PT. O Arnaldo foi candidato a vereador, isso não é problema 

nenhum, o problema que eu vejo é que mudou. É que não houve uma separação: eu vou 

discutir tecnicamente as coisas aqui na Juréia. É que tem coisas assim, sendo 

construídas, bacanas, e outras não. E tem outras que não tão se construindo, tá brigando. 

É a questão política. Eu vou fazer dentro da possibilidade, sem interferir. Isso não 

aconteceu e foi muito extremo começou a se discutir um mosaico, e se politizou a 
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conversa, ela cai na assembleia legislativa e lá começa a se politizar. Era mais política 

do que técnica a conversa e aí começou a dar uma rachada. Eu senti um pouco de 

maldade, usar de ferramentas que eu não concordava, discussão mentirosas, caluniosas, 

fatos irreais, e eu comecei a ter uma postura mais crítica em relação a eles. Inclusive 

com as comunidades, mas fechando ao UMJ, eu acho que eles têm um papel 

fundamental ao longo dos anos na Jureia, desde a criação eles estão lá, desde a década 

de 90. A Juréia é criada e na sequência eles têm um papel fundamental todos esses anos. 

Eu acho uma pena que se politizou, e aí é oposição. Ainda que estivesse e não está, se 

estivesse um brinco, não estaria bem, estaria uma porcaria. Porque é oposição! Eu não 

posso reconhecer na oposição tudo. Tenho muito respeito por eles, aprendi muito com 

eles, poderia ter construído muito com eles, mas no final acabou dessa forma. Com 

relação com a MONGUE, tem um monte de atividade quando eles chegam, mas 

devagarinho vai ficando claro quais são os objetivos. A pessoa com tanto 

esclarecimento em 2006 comprar uma casa dentro de uma RDS, quase um absurdo. E se 

não fosse uma RDS era uma estação, era pior. E se você pega ao longo dos anos as 

coisas com ele. Ele é muito critico, ele se faz muito presente nas redes sociais, parece 

que tá muito pouco agora. Mas ele prejudica muito a comunidade, ele nunca pesou, que 

o reflexo seria prejudicar uma unidade. E aí Paulo tem duzentos mil exemplos, no 

Despraiado, porque uma das coisas que ele denunciou foi a estrada do Despraiado, que 

não tinha licenciado. E quem prejudica no final das contas: a comunidade que nunca 

consegue sair dali. O acordo de pesca ele denunciou no Ministério Público. Quem é 

prejudicado no acordo de pesca? A comunidade. No Tocaia ele denunciava os acordos 

de pesca esportiva. Eu se for lá, acabou! Não pode mais! Onde ele via uma brecha pra 

bater nos caras, ele dava pau sem medir em quem ia sobrar. E a minha crítica é isso, 

quase tudo respingar nos caras. Aí entre os acordos formais e informais, mas é a 

realidade, e você tem uma realidade pra gerir, você pode ser flagrado. Falar não pode, é 

uma estação, ou você pode ser realista, e ele ficou muito dificultou muito acordo, 

porque ele sabia que tudo que eu fizesse ele ia denunciar, tudo. Então se eu boto no 

papel uma coisa que não tem tanto amparo legal, ele ia pra cima, e não era o medo que 

eu tinha da minha posição com relação ao que eu tava fazendo, porque isso tem reflexo 

nos caras. Então tinha coisa que eu fazia, que eu me bancava, tá valendo, tá os guardas 

tão sabendo e tal, mas se alguém perceber que tem denúncia. Então como base tá tendo 

alguma coisa, não tá tudo legalizado. Então é aquela coisa, você tem o cenário 

complexo pra gerir, a gente tá falando muito focado na Barra, mas a Juréia tem 80 mil 
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hectares, e tem um monte de problemas distintos. Ou você faz a gestão entendeu, ou 

você se fecha no mundinho legalista... 

 

Quais eras dificuldades que você tinha, pensando nessa questão do turismo? 

A primeira era nossa pouca capacidade operacional. Essa era uma coisa. A outra era os 

mil temas que tinha que atender ao mesmo tempo, falando turismo. Assim a gente tinha 

uma estrutura muito forte na cachoeira do Paraíso, no período que a gente podia ter um 

pouco mais forte na Barra do Uma. Mas no Paraíso você tinha uma questão legal. Então 

a gente tinha esforço muito grande. E outra a gente tinha que ter um aparato mínimo lá 

por que a conversa era outra. Primeiro ano que a gente foi, tanto que quando havia uma 

iniciativa de se fazer um controle, e quando fosse lá em cima eles faziam pressão, 

invadiam a sede. A gente voltava atrás. E quando chegou no Ministério Público, aí o 

Ministério Público puxou a corda, a gente discutia que seria 500 pessoas por dia, e o 

Ministério Público, 500 não, 1500; e o Ministério Público exigia 270.  O Primeiro ano a 

gente bota uma base ali no trevo, pro Itinguçu, eles botaram fogo, ameaça, era uma 

coisa bem mais pesada, que nos forçava a dar uma atenção lá, pois tinha que cumprir a 

liminar, e aí diminuía os esforços pra Barra, coisa mínima, uma equipe menor e tal. No 

planejamento prévio, pra chegar numa condição melhor no verão, não era feito e era 

engolido por outras comunidades, sempre fazia uma coisa muito em cima da hora. Eu 

reconheço que não dei muita atenção quanto deveria, é um baita potencial a Barra, por 

que vive disso, que tinha apoio pontual. Não foi uma coisa sempre desde o 

planejamento, desde o começo do ano. Meu período sempre foi de demanda sazonal. 

Mas de uso público esse sim, um pouco mais pontual. 

  

O uso público tinha influência nos conflitos? 

A gente não planejar, a gente colhe frutos. Eles reclamavam muito, os moradores 

reclamavam muitos, de alguns excessos ocasionais do turismo. Porque o camping dele 

tá com duzentos, o barulho. No fundo é porque o seu tá com dois. É comum à 

comunidade. Mas às vezes apontavam problemas do excesso de visitação, momentos 

em datas especificas, porque a gente devia estar presente. De excesso, de som, de 

bebida, de droga, tem questionado, tá demais em alguns períodos do ano. Mas também é 

fruto de uma falta de planejamento prévio. Que você sabe que é previsto, né? Você sabe 

as datas de boom. Acho que é fruto de planejamento que tem de ser feito, mas dentro 
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destes horizontes de problemas gigantescos da Juréia, ficam em segundo plano. E vai 

discutir o dia a dia, as reformas, as fossas, o telhado, o fundiário, o veranista, o 

Mosaico. E também a estrutura que é difícil de dar conta de tudo isso.Tem aí 70000 mil 

hectares, a equipe é a mesma, cada ano é menor. 

 

Então, a gente estava falando dessas dificuldades aí. Como vocês enfrentavam 

essas dificuldades, vocês e como a comunidade enfrentava? 

Entrevistado: Tinha, às vezes atendia muita coisa de forma pontual, às vezes por falta 

de planejamento decorrente do excesso de digitação de algum momento. Quando a coisa 

estava mediana eles não reclamavam muito, porque estava bom e aí, como eu te falei 

não sei se agravou tem dois tipos de reclamação: tem uma reclamação com excesso real, 

um abuso real e eu citei drogas, citei som, citei muita gente, se tem algumas balbúrdias, 

algumas coisas que aconteciam, mas também o aquelas coisas que acontecem muito em 

comunidade quando um se beneficiava com uma ação comunitária, uma comunidade. 

Então, se tem 200 de um lado e no meu tem dois e se ta fazendo muito barulho ali do 

lado, não pode, precisa ser revisto, precisa ser pensado, mas de fato precisa ser pensado 

pra poder dividir isso, pra ter uma melhor distribuição desse grupo quando chega na 

Barra, mas também é uma coisa fácil de se fazer com eles porque lá já houve tentativas 

de tentar centralizar o agendamento para que isso seja dividido de forma mais, cada um 

pretende ficar com o seu, o que eu arrumei é meu, o que você arrumou é seu, cada vez 

que a gente chegar ali cada camping se vira. Então são várias necessidades de 

planejamento, mas há uma construção com eles de entender de que forma planejar. Eles, 

às vezes, tinham de tomar atitudes de regramentos próprios de suas áreas, de camping e 

de pousada, mas a Barra é mais camping que dependiam das nossas situações era um 

direito de propriedade, então ele falava: "aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. E 

criavam suas regras e muitas vezes se valiam da gente, tentavam ligar, e às vezes 

esbarravam em uma dificuldade não só aquilo que eu te falei, de mão obra, de gente, de 

funcionários, mas também de comunicação, às vezes não conseguiam falar, às vezes até 

chegar alguém pra atender esperar um carro pra descer, a coisa já aconteceu. Isso 

evidencia a falta de planejamento prévio de todo mundo com relação a uma coisa 

prevista porque a gente não sabe o que vai acontecer, acontece ao longo do ano ou no 

meio da temporada, por parte deles e por parte do estado, por nossa parte, por minha 

parte que estive lá, que vinha ganhando corpo, que tinha recurso destinado, que tem 
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recurso destinado pelo BID pelas RDS e a Barra tem dois temas prioritários com 

recurso previsto pra organização, planejamento, fomento. 

E o dinheiro está lá? 

Entrevistado: Está lá que é pra o Turismo e a pesca, toda essa cadeia, então tudo isso 

venha a ser, espero que venha a ser tratado. 

 

Pode usar quando formar o conselho? 

Entrevistado: Então, eu estava tentando condicionar isso, mas existe um prazo, o 

governo está sendo protelado, inclusive, tem um prazo pra acabar, não sei se até 16, se o 

conselho não formado até 16, se não executar vai chegar um momento que o dinheiro 

vai ser perdido ou então vai ser executado em reuniões pra comunidade ou decisões 

tomadas com a polícia florestal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Turismo é 

um item com recurso destinado que se usa esse recurso pra se planejar de forma mais 

concreta, porque tivemos algumas iniciativas pontuais, como eu falei e outras não tão 

pontuais anteriores a minha gestão, mas que nunca se fortaleceu a ponto de estar tudo 

redondinho como Turismo lá. Ah! É assim que funciona, é ali que agenda, é ali que tem 

aquilo, não tem. 

 

Tinha atividade paga? O turista pagava alguma coisa, na estação ecológica, na 

RDS? 

Entrevistado: Nenhuma, por parte do Estado nenhuma. A única parte, inclusive, que 

tem controle tem onde não pode, aí só pode com autorização é documento de 

autorização como as reuniões internas como a Guilherme, Grajaúna, Rio Verde, por aí 

vai... A Cachoeira do Paraíso tem controle, mas não é cobrado é gratuito, tem ingresso 

gratuito diário. E na Barra se existe alguma coisa de cobrança é por parte dos 

moradores, como se tem planejado lá juntos com eles, as trilhas, a gastronomia, isso tem 

um custo, mas totalmente revertido para eles. 

 

A pergunta é a questão de prestação de contas, como vocês lidavam, prestavam 

para a comunidade, como era essa transparência? 

Entrevistado: Então, agora, porque assim, eu não se em convênios anteriores tinha um 

componente um planejamento turístico, não sei. Como agora tem recurso público, seja 

via banco, mas tem contra partida do Estado, isso público para uma determinada 

quantidade, para uma determinada comunidade, mas tem que prestar conta. 
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Como era isso aí, eu não entendi direito, como era esse planejamento? 

Entrevistado: Porque assim, foi assinado um convênio entre o Estado e a Secretaria do 

Meio Ambiente e o BID para Serra do Mar e Mosaico da Mata Atlântica, que prevê um 

monte de coisa como estrutura, reforma de base, compra de equipamentos, veículos e 

capacitação, planejamento em especial para as RDS, quando o projeto foi rebuscado 

existia um Mosaico, então tem recurso gravado tanto para estrutura como para estrutura 

de base, alojamento, estrutura de bases como lazer, que ai é investimento em obras e tal. 

Como a capacitação para atividade de pesca e atividade turística, vai ser contratado, 

então construir isso tudo do inicio e eu sempre tentei capacitação, fortalecimento, 

planejamento, divulgação e esse dinheiro será gasto nas RDS, na Barra do Una e no 

Despraiado, a tentativa de fazer a discussão via conselho, na verdade, no entendimento a 

uma obrigatoriedade, é criar tanto um planejamento via conselho do Estado e da 

Comunidade, o que eles querem, de forma que tinha construído, o que eles precisam, 

onde precisa atender, é e também já começar a dar publicidade aos valores, o que 

condicionar a discussão via Conselho, eu não, anteriormente, sempre foi assim, mas no 

período que agora eu estava na gerência, eles queriam executar isso e eu tentei 

condicionar o Conselho, que o planejamento é coletivo e via Conselho nada mais faz 

sentido porque esperar o Conselho ser construído a gente precisa planejar, falando da 

conta de recurso público pra o planejamento político em especial esse, tende a ser 

planejado na Barra, o Conselho, executar na Barra pelo Conselho e apoiar a sua 

excussão técnico financeira, o programa financeiro do projeto e da Comunidade via 

Conselho, talvez tenha uma maior prestação de contas pra uma coisa muito focada para 

o Turismo, antes esse controle era do quê? Dos funcionários, então ficou acordado que 

esse verão virão três monitores, um de cada parte, definitivo. Ah! Que no outro verão 

acordo que virão quatro monitores e não sei quem, essa era a cobrança, não tinha 

investimento financeiro, recursos, não tinha , tinha nosso custeio do ano que era pra 

Comunidade sobreviver, então essa cobrança financeira em cima da gente ela não 

existia, ela existia de participação, de obrigatoriedade, de fiscalização e tal que é um 

pouco do eu falei antes, né? Eles faziam algumas coisas de recurso próprio, porque tinha 

propriedade, a gente fazia algumas coisas que não dava pra atender e tinha as coisas 

comuns a relação de Comunidade. 
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Eu acho que as últimas questões você já respondeu, ficou uma entrevista bem 

bacana. Se você quiser falar alguma coisa aí, uma sugestão também? 

Entrevistado: Eu, sei lá, eu... Me preocupa a Gestão como um todo lá e isso não é um 

choro por ter saído, até porque a opção foi minha por sair, por me sentir frustrado de 

não ter conseguido fazer as coisas acontecerem, de fato frustrado, acho que o cenário 

atual, dessa atual Gestão, com relação a Gestão de preservação  é notório, no meu 

entendimento, ou estagnou ou retrocedeu, eu não vi um avanço, eu não vi um avanço na 

Gestão das áreas protegidas no Estado de São Paulo, pra Juréia me preocupa a condução 

que vem sido dada pra Gestão, mas isso é um reflexo de todo o Estado não é só ai que 

tem acontecido isso para o Turismo, ainda que ao longo da entrevista tenha ficado claro, 

talvez na Barra do Una porque tem tantos conflitos, tantos assuntos que talvez não foi 

dada a devido atenção reconheço isso, no tempo que eu estive lá, mas que se caminhava 

para um planejamento um pouco mais concreto, mais sólido, inclusive através dos 

recursos previstos do BID, sei lá, podia fazer contratação tirar um pouco da obrigação 

sempre  do Estado está vendo isso e ai cai naquela questão de sempre está muita gente, 

muita demanda, muita prioridade, que sempre atrapalhava num planejamento um pouco 

maior, acho que a gente conseguiria fazer isso nos próximos anos por conta em especial 

do recurso como eu falei e que se consiga, independente das mudanças, que se consiga 

fazer, porque potencial tem, muito potencial, a Juréia tem uma coisa que precisa 

começar a fazer um uso melhor, por parte do Estado e por parte das Comunidades, que é 

a marca, não é suficiente, além de toda beleza que tem, toda a importância pra 

conservação, preservação que tem, todos os atributos que tem, ela tem uma marca muito 

forte, não se constrói uma marca, é muito difícil se construir um marca, é um 

investimento muito forte para se construir, para se manter as marcas, que você batalha e 

reconheça, você olha. A Juréia tem um nome muito forte, quando você fala na Juréia, a 

Juréia é uma marca nesse mundo “áreas protegidas”, eu acho que tanto o Estado como a 

Comunidade tirar um pouco mais de proveito disso, no planejamento, na divulgação, 

porque é uma marca consolidada dentro desse cenário de unidades de conservação de 

uso público, da vantagem do Mosaico da Juréia sempre usar isso, era uma coisa que a 

gente sempre teve muita vontade de fazer e... As coisas se interrompem com as 

mudanças que tem, as pessoas saem, vão embora, mas lá na Barra tem tudo pra, um 

processo que eu acho que vai levar tempo dessa transição, que eu torço para seja 

gradativa da saída dos veranistas e uma autonomia maior da Comunidade, das coisas 

que acontecem lá, da geração de renda, do potencial, acho que saísse tudo de uma vez 
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causaria um impacto muito grande, goste a gente ou não as relações estão estabelecidas 

pessoais e financeiras, mas também, eu  acho que é irreversível, do ponto de vista legal 

vai ser muito difícil de reverter, talvez protelar por permanência de alguns, e acho que é 

até bom para que essa transição não seja traumática, de dia pra noite não tenha mais 

oitenta famílias de veranistas lá, sabe? Seja uma coisa gradativa, eles vão percebendo e 

sacando o recado, de que olha eu preciso começar a me dedicar mais a isso ou dar mais 

atenção mais aquilo ou começar um planejamento melhor, porque daqui a pouco esse 

pinga de hoje já não vai ter mais,  porque a cada mês que passa daqui há 4 ou 6 meses 

aquele oba oba. Então que esse recado venha sendo passado de forma gradativa e que 

isso venha em conjunto com iniciativas do Estado de uma Gestão mais efetiva porque 

ali tem de tudo, a Barra tende a dar certo, porque tem acesso, inclusive, público linha de 

ônibus, os carros chegam, a estrada é ruim, mas os carros chegam. É um lugar bem 

conservado, o impacto fica relacionado bem à questão do uso público mesmo, um pouco 

da pesca, você não tem, óbvio que tem, mas você não tem um coisa muito forte que é no 

Despraiado, a caça, o desmatamento, se tem esse impacto que você consegue planejar 

melhor, controlar melhor que é o uso público, que é um pouco da pesca. Então acho que 

tem tudo pra dar certo, mas vai levar um tempo, é um processo como eu te falei é 

interrompido toda hora é interrompido, entendo, talvez se eu tivesse no lugar deles toda 

hora alguém ia me falar alguma coisa e as pessoas não percebem algo concreto, demora 

muito para acontecer algo concreto, então desvaloriza. Enfim um pouco disso assim, é 

mas a Barra tem, eu vejo a Barra como um exemplo que ao longo do tempo pode ser um 

exemplo de sucesso da Gestão de RDS, como você citou,  aventureiro que é nova e vai 

ter outras que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer e talvez acontecesse com 

essa discussão que já tinha sido feita 20 anos atrás, que a discussão foi feita antes e eles 

já estão melhor preparados, tem coisa pra arrumar? Um monte, mas talvez eles já 

evoluíram mais uma conversa que a Barra ainda tá engatinhando junto com o Estado, 

mas vejo ela como um Estado que tende a manter essa questão de atividades tradicionais 

e dessa adaptação de um uso público natural de na área muito cultural de área de 

habitação muito bonita que tem acesso e pode é deve ser visitada porque é uma RDS 

não tem nenhuma restrição, é isso. 

Paulo: Beleza, obrigado. 
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_____________________________________________________________________ 

 

Entrevista com Presidente da Sociedade Amigos da Vila de Barra do Una, SABU.  

Então, a primeira pergunta é para você se identificar. Seu nome, sua idade, 

história em relação aqui à Barra do Una... Este seria o primeiro questionamento. 

Entrevistado: Bom, meu nome é... Sou professor de Educação Física, atualmente não 

leciono mais. Vim para cá aproximadamente nove anos depois que o meu pai faleceu. 

Ele era dono daqui, ele comprou essa propriedade em 82. E depois que ele faleceu 

alguém da família tinha de vir cuidar. Eu vim pra cá para ficar três meses, gostei um 

pouquinho demais e estou até hoje. Me identifico com a natureza, me identifico com as 

pessoas daqui. Gosto muito dessa tranquilidade e ao mesmo tempo turbulência que é 

dessa área, que é uma área que tem problemas ambientais, e é por isso que estou 

ficando, estou gostando, estou levando. Por isso vim para cá. 

 

E você se sente um membro da comunidade aqui? 

Entrevistado: Me sinto um membro da sociedade brasileira como um todo. Sobre a 

comunidade da Barra do Una, me sinto porque participo de algumas coisas. Mas é 

muito genérico esse negócio de membro da comunidade, mesmo porque moro no 

Caramborê, e faço extensão da minha casa a Barra do Una. Eu me sinto normal, como 

membro da sociedade de Peruíbe, membro da sociedade de São Paulo e do Brasil. Pra 

mim isso é o mais importante. 

 

E como surgiu a Associação de Amigos de Vila de Barra do Una? 

Entrevistado: Essa história já vem de algum tempo. A primeira existia... Depois de 86, 

quando, através de um decreto criou-se a lei de estação ecológica, começou a haver 

alguns impactos aqui, e as pessoas moradoras da época, resolveram que tinham de se 

associar, e se juntar. Então começou a ter alguns movimentos, mas a princípio 

totalmente... Juntava-se o pessoal, então um dia iam reclamar... Não tinha a legalidade 

da coisa. A primeira vez que houve um registro da associação... Antes já existia 

movimentação, mas não existia a legalidade. A primeira presidência foi com o Peder – 

agora não lembro a data, acho que foi em 2002, os documentos estão lá na associação, 

se quiser ver – que foi o primeiro presidente, e de lá pra cá ela vem acontecendo. Mas 

por uma questão de exigir os direitos. Agora, tornando-se RDS, a associação se faz 
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importante para organizar melhor a comunidade aqui, e tentar conseguir alguns projetos 

que tragam benefícios para nós. 

 

Quantos membros a associação possui atualmente? 

Entrevistado: A associação, segundo seu caráter estatutário, afirma que qualquer 

morador da Barra do Una é membro. A diretoria está com problema em seu estatuto, 

pois atualmente ela é composta por doze membros, e todos os moradores da Barra do 

Una fazem parte. E eu digo morador independente de onde nasceu. Então quem mora ou 

quem tem casa aqui – aliás não é nem morador, desculpe o termo – pelo estatuto diz que 

todo proprietário de imóvel na Barra do Una faz parte da associação. 

 

Este é o perfil do associado, então... 

Entrevistado: É, então ela não pode fazer distinção entre morador permanente e aquele 

pessoal que ocupa a Barra do Una esporadicamente. 

 

E como são as formas de participação nessa associação? 

Entrevistado: Eu costumo dizer o seguinte para o pessoal: não é necessário haver um 

presidente para que haja uma ação. Muito pelo contrário, a ação do presidente só deve 

existir se houver uma ação comunitária. Então, o presidente não faz as coisas porque ele 

quer. Isso não deve acontecer, na minha opinião, em nenhuma forma de governo. O 

presidente faz as coisas que a comunidade quer. Então quando a comunidade quer, a 

gente tem que fazer. E não é “o presidente” que faz. Ao contrário do que muita gente 

pensa, o presidente não é o executor das obras, o presidente é o cara que só faz o meio 

de campo. Ele distribui as funções e a comunidade que faz. Mas isso é um sonho ainda 

meio utópico, é distante, mas é da forma que eu gostaria. Mas não tudo nas costas do 

presidente: “o presidente é o culpado”, “o presidente que está errado”... As coisas não 

podem ser assim. Quem faz é a comunidade, certo ou errado. E o presidente tem sim, 

que respeitar a comunidade e todas as decisões. Se todos querem a Barra do Una pintada 

de azul eu não posso ir lá e pintar de verde, que seria um absurdo. Então tem que fazer o 

que eles querem. E lógico, a gente argumenta, todo mundo argumenta. A minha vontade 

ainda é que um dia, de repente, a Barra do Una funcione até sem um presidente. O 

presidente vai lá só pra assinar papel. Mas que as coisas aconteçam em cada 

departamento, cada situação, que as pessoas vão lá buscar os direitos, buscar os deveres. 
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E como ocorre a participação nas questões políticas, sociais e ambientais da 

associação? 

Entrevistado: Hoje tudo o que acontece aqui ainda vem da Fundação Florestal. E 

muitas vezes já vem como uma receita de bolo, as coisas já vêm prontas e a gente tem 

que fazer. Eu não concordo muito com este tipo de ação. Eu acho que é uma ação 

importante para a humanidade, qualquer ação ambiental é importante para o mundo, 

mas não é a Barra do Una que tem de arcar com o ônus de todos os erros que o mundo 

todo já fez. Nós temos sim, que colaborar, que corrigir... Então, antes de vir as coisas 

prontas a gente tem de discutir aqui. Houve um ano, nas discussões que tínhamos com o 

plano de manejo que foi feito anteriormente, chegou-se ao absurdo de um projeto 

dizendo que a RDS viria até a metade da praia do Caramborê. Isso é o maior absurdo, 

partindo dos caras, que às vezes vêm com um projeto pronto lá de cima, querem enfiar 

pra gente! Você imagina que todo o limite territorial é feito sempre com o mar, com 

uma montanha, ou um rio, alguma coisa assim. E os caras vão no meio da praia... Quer 

dizer, o cara está com o guarda sol aberto lá e, de repente, ouve: você está na RDS. 

Então, os projetos prontos a gente não deve aceitar. A gente tem sim que participar 

porque é a nossa vida que envolve. Então toda vez que o governo vier trazer alguma 

coisa, a gente tem que discutir e poder rejeitar. Só que ainda não é assim, não. 

 

Quais os principais desafios enfrentados pela sua entidade? Já se falou um pouco 

sobre isso no início da entrevista, mas gostaria de saber quais foram os avanços 

conquistados. 

Entrevistado: Quanto aos avanços, a gente já conseguiu algumas coisas... Por exemplo, 

uma reforma no posto de saúde que estava há muito tempo por fazer, com o telhado 

quebrado, as luzes não funcionavam... Então a gente conseguiu que a gestão municipal 

fizesse isso. A gente tem mantido o apoio à nossa festa, que tivemos recentemente. Tem 

um apoio... Todas as vezes que precisamos de alguma coisa com urgência poder ir lá e 

falar. A estrada, procura-se manter. As mangueiras de para a gente fazer a nossa 

captação de água foram cedidas agora também. Lógico que não é nada perto do que a 

gente precisa ainda, mas com o tempo a gente consegue. As dificuldades da Barra do 

Una hoje são: telefonia, que a gente precisa; comunicação, que é muito precário, acho 

que principalmente comunicação é uma das nossas brigas; e o que eu ainda penso que a 

gente tem de procurar por ser um local de turismo – e não importa em qual turismo o 

pessoal queira qualificar a gente, se de base comunitária, se turismo ambiental, se 
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turismo ecológico, não importa que forma – mas em qualquer lugar do mundo 

saneamento básico deve ser uma coisa priorizada. Se tem homem, deve haver para onde 

levar os dejetos do homem. Então uma das preocupações é essa, não importa, o dejeto 

deve ser tratado antes de voltar para a natureza. Essas são ações que pretendemos fazer, 

além de uma atuação maior na área de esportes. A gente pretende fazer alguma coisa 

pelo desenvolvimento esportivo aqui na região; tentar fazer com que o dentista volte a 

vir uma vez por semana para cá... Basicamente são essas propostas. Aliás, se 

conseguirmos fazer assim isso aqui vai ficar lindo! 

 

Qual o principal desafio da associação hoje? Só para deixar claro, há algum 

específico? 

Entrevistado: União. Acho que o principal é a gente ter união para poder lutar contra as 

decisões que vêm e que às vezes não concordamos. Então o desafio é unir toda a 

comunidade, mesmo que não seja o que a gente quer, mas unir por um bem maior. Isso 

já acontece. Vamos supor, se hoje vier a polícia lacrar uma casa, a comunidade se une e 

vai lá defender. Mas a gente não pode deixar que chegue no momento de lacrar, a gente 

devia se unir antes desse momento! Porque a gente sabe que contra força policial não 

existe nenhuma resistência. Hoje a gente impede uma lacração, e se o governo quiser, 

amanhã vem com mais cinquenta e com a força policial necessária. Isso é o que diz a 

constituição arcaica de 1988, uma constituição altamente superada. Aliás, um parêntese 

nisso tudo, essa constituição, na época em que foi feita, teoricamente não existia o que 

chamamos de estação ecológica, esses termos ambientais nem eram debatidos naquela 

constituição de 88. E hoje se vive, se fala em ambientalismo numa constituição que não 

previa isso. Então, alguma coisa está errada. Se não existe na nossa lei, na nossa carta 

magna, ficar remendando colcha de retalhos... isso vai longe. Então, acho que falta, sim, 

uma união para a gente brigar melhor pelos nossos direitos na base, e não no fim. 

 

E os desafios, como são enfrentados? De forma individual ou coletiva? Existe apoio 

de outra associação, como a AMO? Como vocês enfrentam isso? 

Entrevistado: Com a AMO a gente tem uma finalidade boa, até mesmo por minha 

origem. Sou de fora, então teoricamente eu seria um ocupante e não um morador, 

segundo o que o pessoal falava. Mas a gente tem um bom relacionamento, e hoje um 

pouquinho melhor. O pessoal da comunidade como um todo entendeu que não poderia 

haver esse separatismo, que foi criado, inclusive, por um mal estar gerado por um 
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gestor, que veio aqui e usou uma tática de guerra mesmo, daquelas que a gente via na 

época do Hitler, quando ele queria colocar uns contra os outros e usava estes 

argumentos, que foram usados em 2007, quando este gestor veio pra cá. Então gerou um 

mal estar, por isso que a AMO foi criada. E não deveria nem ter sido criada. Se fosse 

pelo que é hoje, poderiam estar todos em uma associação só. Hoje a AMO participa 

junto com a gente, em todas as nossas atividades, e em todas as que a AMO faz nós 

também participamos. E existe uma outra comunidade, uma outra associação, a UMJ, 

que infelizmente se distanciou um pouco por acharem que a UMJ não via os interesses 

da Barra do Una. Eu não concordo muito, hoje a gente tenta até uma proximidade com a 

UMJ, porque é uma outra entidade que atua faz muito tempo, e acho que a gente precisa 

ter um pouco mais de proximidade. Isso com o tempo vamos acertar, mas hoje está um 

pouquinho separado. 

 

Existe algum projeto comunitário com essas associações atualmente? 

Entrevistado: Projeto em si nenhum. Apoio todas as ações que a UMJ fizer. Eu apoio, 

mas não posso falar pela associação. Porque quanto às associações, tem de perguntar 

para a comunidade. Mas acho que todo mundo apoia qualquer ação da UMJ. A gente 

também apoia as ações da AMO. E recentemente fizeram uma manifestação em frente 

ao fórum em prol dos moradores, que foi até muito legal. Não sei muito bem a 

porcentagem de participação, mas quem estava lá presente sabia que se tratava de uma 

manifestação envolvendo as duas partes, praticamente. Eu não gosto muito desse 

separatismo que o pessoal coloca. Pra mim é tudo igual. Mas as duas partes, tanto os 

moradores quanto os ocupantes, estavam na mesma proporção. Eu não contei porque 

pareceria muito besta, mas parece que estava todo mundo unido por uma causa só. 

 

A gente até conversou sobre isto antes da entrevista, mas acho legal o senhor falar: 

sua entidade participa da organização de festas, dos eventos religiosos, esportivos... 

Atividades que possam gerar renda? 

Entrevistado: No início minha posição era participar. Hoje nós estamos com um 

pequeno problema, que talvez a gente resolva. Nesse momento está aberta a discussão. 

Eu acho o seguinte: como a associação não tem verba de fora, não recebe verba de 

ninguém, os moradores não são onerados com custo de manutenção... A única forma de 

manter a associação sem ficar na mão de ninguém – porque, lógico, se eu for pedir 

ajuda de empresários, fico na mão dos empresários, se for pedir para a prefeita, fico na 
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mão da prefeita – seriam festas e atividades, de várias formas. Então, a nossa ideia é 

essa. Fizemos a Festa da Tainha, que foi muito boa na minha opinião, foi até lucrativa 

para a associação. Não ficamos ricos com isso, mesmo porque não dá para ficar rico 

dessa forma. Mas é uma forma de gerar verba pra você legalizar: tem de pagar a 

limpeza da sede; manutenção – quando quebra uma bomba, você tem que consertar, se 

quebrar um vidro, tem que arrumar (já faz dois anos que o vidro está quebrado, não 

pode ficar assim) –; a ideia é montar ali um centro de pesquisa e estudos para o dia a 

dia. Mas para isso precisamos arrumar verba com festas, atividades esportivas. Estamos 

iniciando agora, idealizando, o primeiro campeonato de surf aqui da Barra do Una, que 

provavelmente vai acontecer agora em novembro, para isso já conseguimos mais algum 

apoio. Então o campeonato de surf que é uma outra iniciativa, que a gente quer 

desvincular de um esporte como o futebol. Aqui a única atividade esportiva que a 

associação sempre fez foi o campeonato de futebol, todo primeiro de maio. A gente que 

fazer campeonato... aqui cabe frisbee, vôlei de praia, cabe pesca esportiva, cabe uma 

infinidade de coisas. Na pesca esportiva você pesca e solta. Se pode fazer um 

campeonato em todo o mundo, por que aqui não pode? Por que aqui é uma RDS? A 

gente vai soltar o bichinho. Então, tem um monte de coisas que podem ser feitas aqui, 

sim. De forma não a trazer muita gente – que causa um impacto – mas que se consiga 

manter sempre uma... sabe, os esportes de aventura, que a gente poderia utilizar aqui, 

que são esportes como mountain bike – que é pouco impacto –; uma corrida rústica 

também pode ser feita; algumas coisas tipo iron man , que os caras fazem lá... a gente 

poderia fazer um diferencial para cá, onde o cara pode subir montanha de pedra. Essas 

coisas dá pra fazer. Ideia não falta, está faltando é tempo. 

 

Como é a forma de participação dos moradores e da associação na organização 

destas atividades? Se reúnem, organizam e tomam decisões? 

Entrevistado: Como ainda está faltando um pouquinho de prática nisso, da minha parte 

até, na primeira parte eu centralizei muito comigo. Eu não acho que é correto. Mesmo 

porque eu acho que as pessoas têm que se envolver mais, e não só no dia, mas no pré-

evento. Então, uma das coisas que a gente vai mudar, a partir dos próximos eventos, é 

uma distribuição melhor de funções. Para que a comunidade se envolva mais. Mas tudo 

o que é pedido para a comunidade... nós estamos com um problema que é a água, nós 

não estamos conseguindo quórum para levar um pessoal lá para arrumar a água. Mas é 

uma das coisas que a gente vai ter de movimentar na consciência desse pessoal. 
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Material está lá. Tudo aqui, como em qualquer lugar do Brasil, é difícil você conseguir 

que todo mundo vá no mesmo tempo, porque cada um tem seus afazeres. Mas quando a 

gente tem que falar em negócio comunitário, você tem que largar algumas coisas 

pessoais, para fazer algumas coisas coletivas. E isso... a gente está tentando ver se ajeita 

melhor essa situação. 

 

E as reuniões foram todas feitas lá no centro comunitário para as decisões sobre a 

festa, em geral? 

Entrevistado: No começo nós tivemos mais reuniões, sempre no centro comunitário, 

que lá é a nossa sede. Depois da Festa da Tainha houve um vácuo muito grande sobre 

reuniões, até por uma questão que eu achava que a comunidade, como falei em uma 

resposta anterior, tem de tomar algumas iniciativas. Então eu fiquei esperando a 

comunidade marcar uma reunião. Aí marcamos agora. Até foi uma decisão mais 

comunitária do que minha. Pra mim foi legal porque demorou. Porque se a gente for 

ver, a Festa da Tainha foi em julho, e nos já estamos entrando em setembro, já era para 

ter tido pelo menos duas reuniões. Porque eu acredito que uma associação tem que ter, 

no mínimo, uma reunião por mês. Porque um mês já é muito tempo ainda. Mas essa foi 

uma decisão até da comunidade, marcar essa reunião. Mas no começo a gente tinha 

mais. 

 

Agora uma pergunta sobre a questão do Estado aqui na Barra do Una. Como se dá 

a relação entre comunidade e Estado? 

Entrevistado: Como disse numa resposta anterior, o Estado não vem para participar 

junto. O Estado vem aqui comunicar o que eles acham que tem de ser feito. Por 

exemplo, agora, o Estado está fazendo lá no Rio Verde, no Grajaúna, duas obras muito 

grandes. Eu queria saber que base eles comentaram aqui... Está pronto lá... Não 

discutiram, tanto é que até embargaram esta obra. Os moradores não, o movimento. 

Morador lá só tinham dois. Acho que o governo não pode fazer simplesmente: “olha, 

nós vamos fazer isso”. Mesmo porque o caminho dos pesquisadores que vão vir... Aliás, 

a mão-de-obra pra se fazer isso é tudo daqui da Barra do Una. O pessoal não pode 

simplesmente esquecer que existe essa comunidade aqui, e vai lá e faz. Amanhã chega 

aqui e fala: olha, nós vamos mudar tudo. Eu acho que o Estado... Porque aqui envolve 

diretamente uma comunidade... O Estado tem de vir mais vezes aqui, não pra ficar 

mandando, mas pra conversar. Tem um gestor, que infelizmente já está nomeado, se não 
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me engano, há dois, três meses... Mas se o cara é gestor, tem que vir aqui, conhecer o 

que está fazendo. E ele não veio aqui! O gestor conhece a Barra do Una por livro, por 

foto, por... Não pode... Eu não vejo assim... A gente não está tão distante, o gestor está 

há mais ou menos vinte quilômetros daqui. Eu acho que devia vir mais vezes. E eu não 

lembro de ter visto ele aqui. Então como o Estado pode esperar uma parceria com a 

gente? Aquela parceria pé na bunda: o governo entra com o pé, a população... Não pode, 

o governo tem que... se quer estar presente, tem que se fazer presente. Então não adianta 

falar: vou nomear um gestor. Outro exemplo claro disso foi o seguinte: nós tivemos 

durante o último governo estadual a gestão do senhor Bruno Covas como secretário do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E durante este período nós tentamos por 

diversas vezes conversar com ele... Pedindo reuniões e tal. E ele não veio nenhuma vez! 

Agora que ele se tornou candidato, na última eleição, aí ele veio. É complicado... Mas 

serve como fato de referência. Eu conversei com ele, e ele se comprometeu. Não podia 

se comprometer quando ele era ainda secretário? Acho que ele poderia se comprometer 

com a gente quando era secretário. E agora candidato, vamos ver... Nós gravamos a 

conversa com ele. Espero, se ele ganhar novamente... E acredito que ganhe sim, é um 

bom deputado, fez um bom trabalho... Só precisava vir mais vezes aqui na Barra do 

Una! E conhecer aqui... Se você contar as reservas ambientais no estado de São Paulo, 

não são tantas assim, e o cara tem quatro anos de governo... Eu acho que pelo menos 

uma vez ele deveria ir a cada um desses pontos. E aqui é enorme! Não estou falando que 

aqui é uma das pequenininhas. Se você pegar a RDS Barra do Una é pequena, mas a 

gente está falando de uma estação ecológica, que envolve – eu não tenho o número certo 

–  muitos hectares aqui, um Mosaico... Quantas cidades: Peruíbe, Itariri, Pedro de 

Toledo, Iguape... Todas estas cidades envolvidas no Mosaico. Será que o secretário do 

meio ambiente não poderia ter vindo uma vez? Mas não pelo helicóptero. Pelo 

helicóptero ele conhece. Mas a realidade do helicóptero é diferente da realidade daqui. 

A gente deve ser envolver mais com as questões do estado, mas o estado tem por 

obrigação vir aqui conversar com a gente. Respeitar o bicho é ótimo. A gente respeita 

aqui o bicho... Mas tem que respeitar também o bicho homem! Na minha opinião, 

quando se fala em meio ambiente... Graças a Deus, o pessoal parou de usar um pouco 

este termo, “meio ambiente”, porque eles usavam um termo que não respeitava... 

Porque meio ambiente convive nas duas, homem e a natureza. E aí o pessoal do Meio 

Ambiente acha que se tem homem não pode ter natureza. Então não é meio! Então, 
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graças a Deus parece que estão começando a usar menos esse termo, porque não se pode 

usar um termo errado para uma coisa que você queira que dê certo. 

 

Por esse local ser administrado pela Secretaria do Meio Ambiente, quais decisões 

cabem ao estado e quais decisões cabem à comunidade? Como você vê isso? 

Entrevistado: Por exemplo: o estado recebe uma verba para manter isso aqui. Mas em 

nenhum momento ele vem aqui e pergunta: “onde a gente aplica essa verba?”. O estado 

tem esse monte de carro pra manter isso aqui, mas quem faz o policiamento mesmo 

somos nós, os moradores daqui. Então, porque o estado não chega e diz: o que a gente 

precisa fazer aqui? A própria questão do saneamento básico... Se quer cuidar, vamos 

cuidar da base. O governo tem de cuidar da saúde, saneamento básico, educação de um 

povo. Essas são as primícias constitucionais para se cuidar. O cara não cuida da saúde, 

não cuida da educação... Aí ele vem aqui e quer fazer a função do policiamento... Se 

houver a denúncia de que alguém está passando um rede lá na praia, aí vem polícia. Pô, 

venha aqui pra conversar! Como: “olha, pessoal, nós vamos fazer um sistema diferente 

para a pesca...”. Só vêm aqui pra punir. Eu não vejo o governo vir aqui... E a gente não 

quer paternalismo. Ninguém quer mais uma bolsa... Nada disso! A gente quer o 

seguinte... A gente já sabe pescar, então não precisa ensinar a gente a pescar! A gente já 

sabe fazer o manejo com a natureza, estão não precisa vir ensinar a gente. Mas a gente 

precisa de algumas coisas que falta apoio. Por exemplo: por que o próprio Meio 

Ambiente não coloca uma antena de celular aqui? Disponha um sistema de 

comunicação melhor pra gente aqui. Teve um período que uma chuva meio forte 

destruiu a estrada. Destruiu literalmente: caiu pedra, caiu morro, caiu árvore. Caíram 

todos os fios de luz. Pra você ter uma idéia, ficamos 72 horas sem luz nesse bairro. Sem 

luz significa também sem telefone. Aí sem luz, sem telefone e sem estrada. Quer dizer 

que se alguém tivesse algum problema aqui, teria morrido! E cadê o estado? Aí o 

próprio estado não veio aqui pra fazer o transporte das pessoas. E a gente quer, sim, 

uma proximidade maior. Mas não só do jeito que eles querem formar a gente. A gente 

quer ter... Veio uma verba do BID pra cá, o que nós vamos fazer para os homens, pra 

civilização humana? Nós vamos fazer para os bichos? Então vamos cuidar dos bichos, 

porque é mais fácil, os bichos não reclamam. Você dá qualquer coisa para o bicho e ele 

aceita. E eu não sei se é assim. Então a gente apoia qualquer ação do governo, desde que 

venha aqui e converse com a gente. E não simplesmente: “foi isso aí que a gente 

decidiu”.  
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Então, só para finalizar, como é a relação da sua entidade, da sua associação, com 

as instituições estatais, como Secretaria do Meio Ambiente, ICMBio? 

Entrevistado: Eles nunca procuram a gente. Só procuram quando, de repente... A 

Fundação Florestal mesmo, desde quando eu estou na presidência, nesta gestão agora, 

não veio nenhuma vez me procurar. Veio uma vez trazer uma autorização pra passar 

com as mangueiras de água, que pra azar deles, já haviam até passado, pois se fosse 

esperar... Uma autorização que foi pedida em janeiro, mas as mangueiras já estavam 

aqui... E ele veio trazer só isso para mim. Assinei “ciente”, mas já havia recebido sem 

autorização na mão. Do Instituto Chico Mendes, nunca vi ninguém do Chico Mendes 

aqui! Uma vez eu falei com uma pesquisadora – a Roseli, da Unicamp, na época em que 

ela estava fazendo aqui o plano de manejo. Aí eu falei assim: poxa, vocês falam que 

vêm pesquisar, mas a gente nunca vê os pesquisadores... Ela falou: mas os 

pesquisadores só passam à noite, quando ninguém vê. E eu falei: mas que legal, você 

vai fazer uma pesquisa no terreno do cara, na área do cara, e o pesquisador não se 

identifica. E se eu ficar nervoso ao ver um vulto no meio do mato e der um tiro? Para os 

pesquisadores que vêm pra cá – já falei até pra você isso, uma vez –, a gente quer, sim, 

se formar, trabalhar com a pesquisa de vocês, mas a gente quer também ver o que 

aconteceu. Tem um monte de gente que vem, faz pesquisa, consegue até bolsa no 

exterior por causa dessa pesquisa que fez aqui com a comunidade... E pergunto: cadê a 

pesquisa? “Está na internet, vai procurar...” Caramba, acabei de falar pra você que não 

tem internet aqui! Custa o cara fazer a pesquisa, trazer um exemplarzinho e deixar no 

centro comunitário, para conhecimento?. Então a gente dá o retorno quando vêm pedir 

pra gente. Eu queria que esse pessoal viesse perguntar para nós: “o que vocês querem”? 

E não é paternalismo, não. É o que nós queremos porque a gente vive aqui, a gente mora 

aqui. Precisamos de uma estrada relativamente boa. “Você quer asfaltada?” Não precisa, 

mas faz uma perenização. Esse sistema que o governo faz, de manutenção de estradas – 

o governo municipal –, na minha opinião, é uma das piores coisas para o meio 

ambiente. E o Meio Ambiente deixa... Vou te explicar o porquê: choveu, a estrada foi 

destruída, então o governo do município vem com caminhões de areia e pedra de fora da 

região. Quando chove de novo, esta terra e areia vão para o leito do rio, levando ao 

assoreamento. Isso é um processo lento, mas a cada dia que passa vai assoreando mais e 

mais. E depois não querem que tenha enchente? Já conhecem isso de outros lugares, e 

continuam a fazer aqui. O sistema seria aqui uma perenização desta estrada: você gasta 
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uma vez e nunca mais vai jogar lixo no rio! Terra e pedras que não são aqui do rio. 

Então a prefeitura decide pegar uma draga e retirar este material que veio de fora. Vem 

a Fundação florestal e diz: “você não pode tirar material daqui”. Você vê como existem 

as burrices... Se eles vêm e conversam com a gente... É mais fácil comprar areia e pedra 

de fora, pois envolve movimentação financeira. E eu não vou entrar nesse mérito. 

 

São falhas essas comunicações de um organismo com o outro. Da municipal com a 

comunidade. Acaba não tendo um meio de campo... 

Entrevistado: A única interlocução que a gente faz mais é com a prefeitura, com os 

órgãos municipais. Mas mesmo assim ainda é muito falho quanto ao departamento de 

turismo. E olha... as principais atrações turísticas de Peruíbe são a Barra do Una, 

Caramborê e a Cachoeira do Paraíso. São as maiores. Porque o cara que desce, vamos 

supor, de São Paulo, aqui para Peruíbe... 70 quilômetros depois que começa a faixa 

litorânea... Se fosse pra ficar na praia de Peruíbe, ele ficaria na Praia Grande, 

Mongaguá, Itanhaém, vai pra Santos, vai pra Guarujá, vai pra Bertioga... Que são mais 

perto, até. Ele vem 70 quilômetros porque aqui tem costão rochoso, onde ele pesca... 

Aqui ele tem cachoeira... Que não tem nesses lugares aí pra trás de que falei. Você tem 

os rios... Você tem o mar menos poluído. Cadê esgoto? Você olha ali... Não tem esgoto 

aqui. Então, o turismo daqui falta, e também existe o Departamento de Meio Ambiente, 

que na minha opinião deveria ser muito mais atuante nessa área aqui. Mas com a 

Prefeitura a gente tem um bom contato. Só falta com esses dois órgãos aí, que a gente 

não sabe porque não fechou. 

 

Agora, as últimas questões sobre o turismo. Como você vê o turismo na Barra do 

Una? Você também falou algumas coisas, mas pode simplificar até. 

Entrevistado: Acho que o turismo é desordenado. O turista vem aqui e não tem uma 

informação sobre o que pode e não pode ser. O que seria melhor para ele aproveitar. 

Lógico, também sou favorável ao turismo solto, ao turismo pelo turismo. E não ao 

turismo só pelo conhecimento, acho que não tem problema nenhum. Mas eu acho que 

uma coisa independe da outra. Se você tiver um guia, que diga onde o cara pode ir, o 

que pode fazer... Ter um guia turístico aqui, que seria o próprio monitor ambiental, acho 

que ajudaria bastante. Isso sem custo, ou com custo baixo, ou até com essas verbas que 

vem de outro lugar. Sobre o turismo, acho que é isso: está desordenado, poderia ser um 

pouquinho melhor, mesmo porque não existe nenhuma ação turística aqui. Que ação a 
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gente teve de turismo aqui? Então o pessoal vem, acampa e vai embora... E tira um 

monte de fotos, que acha legal pra caramba... E depois posta lá... Aliás, se tivesse aqui a 

internet, os caras já podiam mandar os face que eles tiram sem ter que esperar vinte 

quilômetros até Peruíbe pra mandar um face. Olha só o quanto as empresas de telefonia 

estão perdendo! Cada face desse tem um custo, não é? Cada vez que você tira uma foto 

e manda... Então, eles estão perdendo... No inverno, talvez, que não tem tanto turista, 

não perde tanto, mas se pegar no verão... Você já veio pra cá no verão e viu a fila pra 

telefonar naquele telefone da Barra do Una. Nós não estamos no meio da Amazônia, 

não. Isso aqui é Barra do Una. Vinte e três quilômetros de Peruíbe. De São Paulo, 

teoricamente, 170, cento e poucos quilômetros aqui no final. Então a gente não está 

longe... E eu não sei, falta é vontade política. Chega de trazer os pacotinhos prontos pra 

nós abrirmos... Vamos fazer juntos. 

 

Sobre as decisões quanto ao turismo. Como são as tomadas de decisão na 

comunidade? Você se lembra de alguma situação importante sobre esta questão, 

de turismo? 

Entrevistado: Então, como eu te falei, o turismo aqui é totalmente... Não se pode dizer 

que o turismo tem um projeto, apesar de nós termos órgãos estaduais, federais que 

tratam do turismo, seja turismo ambiental, ecológico... Mas aqui não tem nada que se 

fala de turismo. Turismo de base comunitária... não tem praticamente nada. O turismo 

aqui é assim: o turista chegou, quem jogar o laço primeiro pegou ele, e cuida dele, e se o 

cara fizer alguma coisa o turista vai embora. Às vezes sai reclamando daqui, e às vezes 

sai contente! A maioria sai contente, mas alguns saem reclamando, por que falta isso, 

falta... Porque não tem estrutura turística! Você quer ver um exemplo claro do que eu 

vejo de turismo estudado, planejado, orientado e organizado: um dos lugares mais frios 

do estado de São Paulo, no inverno, é Campos do Jordão. Onde tem o maior foco 

turístico do estado de São Paulo no inverno é Campos do Jordão! Aí você fala: 

“brasileiro gosta de frio”. Não. Brasileiro não gosta de frio. Quem gosta de frio é 

europeu. Mas quem vai lá para Campos do Jordão é brasileiro. Brasileiro gosta do que? 

De ações pra se fazer. Então, em Campos do Jordão tem o festival... Tem um monte de 

atividades para o cara fazer no inverno. Lá existe um turismo orientado pra isso. 

Gramado é a mesma coisa! Quem gosta de frio vai esquiar nos Andes... Que às vezes sai 

mais barato ir aqui para o Chile, do que você ir para Campos do Jordão! Só que em 

Campos do Jordão os caras fazem um projeto turístico. Então tem hotelaria, tem todo 
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um planejamento, tem atividade para o cara fazer. Aqui você não precisa fazer esforço 

nenhum no verão para trazer o turista. Você precisa fazer no inverno. Se alguém, algum 

dia, pensar que aqui, no inverno, não tem tanto temporal... Os dias, olha o céu de 

inverno como é bonito... Céu azul, apesar do vento. Você vê o vento lá em cima, porque 

as nuvens estão bem espichadinhas, não é? Então a gente sabe que tem vento lá em 

cima, que o vento lá foi forte. Quem estava aqui ontem de manhã viu o finalzinho desse 

vento. A mata está mais bonita; os pássaros estão, todos, em franca atividade, 

procurando comida! Já quando começa o verão, eles estão no ninho, fechando o ninho. 

Então, no inverno, se você fizer caminhadas, passeios, fica muito mais gostoso. Falta o 

que? Trazer um turismo organizado. Como eu te falo: turismo organizado não existe, 

existe turismo! Organizado, desconheço. 

 

A maioria dos moradores participam das decisões? Ou essas decisões são tomadas 

só por algumas pessoas? Alguém exerce mais influência nos assuntos ligados ao 

turismo aqui na Barra do Una? 

Entrevistado: Para o turismo de estudantes, o turismo de pesquisa, parece que a Mara, 

junto com a Fundação Florestal... Eu não conheço bem porque não me participaram de 

como são essas coisas. Parece que eles têm um trabalho lá. Aí a Mara deve saber. Eu só 

ouvi dizer... Então, acho que é o único que tem. E de vez em quando já vi umas 

discussões por causa disso, como: “por que foi lá e não foi aqui?”. Então deve ter, mas 

não sei como é. 

 

Você acha que tem gente que não se envolve com o turismo e poderia se envolver 

aqui na Barra do Una? 

Entrevistado: Olha, se tivesse um projetinho melhor, todo mundo poderia trabalhar 

com turismo. Como te falei: o turismo é levar um cara para pescar; turismo é levar um 

cara pra conhecer uma trilha diferente, uma alternativa até. Vou te fazer uma pergunta, 

agora: você vem aqui pra região... quantas vezes já veio? Então, pelo que você me falou, 

é a primeira vez que você vem aqui. No Caramborê, você passa lá por baixo. Quantas 

pessoas poderiam chegar lá na Barra do Una e falar: “olha, no Caramborê tem uma 

pedra ali, tem um mirante que é lindo de ver”. Não na minha casa, pode ir ali... Tem 

uma pedra ali se quiser ver. Informação turística, entendeu? Olha, tem no Caramborê 

uma pedra que parece um pato caído lá... A outra ali parece um urso. Entendeu? Não 

tem essa informação. E sabe por que o pessoal não faz isso? Não sei. Na minha opinião 
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é: “pra que eu vou mandar o cara lá se ele está aqui, se está gastando aqui”. Eu não sei 

se é isso. Também não quero ser leviano de achar que seja uma coisa dessa. O que eu 

digo é o seguinte: não tem informação. Por exemplo, tem alguns lugares onde você não 

pode ir. Mas o passeio de barco pela volta grande – pela volta morta, que o pessoal fala 

–, só aquele passeio já é gostoso. E o cara vai te cobrar 60, 70, 80 reais para quatro 

pessoas, não vai dar nada. E você vai fazer um passeio de duas, três horas, conforme o 

combinado. É uma coisa que o pessoal não faz, não vai. Aqui nós temos a praia do 

Juquiazinho, que ninguém conhece. Juquiazinho, Parnapoa, Praia Brava... Não conhece. 

São praias que você faz caminhando, tranqüilo, porque é uma caminhada de uma hora, 

duas horas... Você faz. É por isso que eu te perguntei há quanto tempo você conhece 

aqui, e olha quanto lugar você não veio e não conhece por falta de que? Está aí a 

resposta para a sua pergunta. 

 

Você acha que alguém é privilegiado nessa questão do turismo aqui na Barra do 

Una? 

Entrevistado: Não, acho que nós somos todos uns desprivilegiados. Porque você tem a 

galinha dos ovos de ouro e come a galinha. Entendeu? Então você não faz um projeto 

pra galinha botar ovo todo ano. Você fala: “esse ano ela botou um ovo, então vou comer 

a galinha”. E não é assim. Eu acho que o grande legal do turismo é não só o cara voltar, 

mas ele divulgar: “olha, você vai lá na Barra do Una e fala com Fulano, pega essa 

informação, isso aqui é legal...”. Eu acho que isso é importante pra você falar. 

Concepções de turismo. Você é o cara que é da área de turismo, você sabe talvez muito 

melhor do que eu. Eu sou um cara da vivência prática do turismo. Eu sou da linha final, 

você é do estudo, lá de trás. O que é o turismo? Pra mim é o cara pegar a mochila dele, 

ir pra lá e ficar. Não, esse aí é o turista! O turismo é aquele lugar que o cara faz um 

planejamento, que ele prepare o receptivo. Esse é o local turístico. O turista pega a 

mochila, a mala, e vai embora. Aqui você tem que começar a fazer um receptivo. A 

gente hoje tem o que? Nós pegamos o mochileiro ou o cara que vem de carro. E assim... 

Quem fisgar fica com ele. No meu camping, vendo minha cerveja... Entendeu? 

 

A maioria dos membros da sua associação trabalha com turismo, não é? 

Entrevistado: Todo mundo. Turismo e pesca. Mas a pesca também é ligada ao turismo. 

Porque você vende o peixe... Apesar de que aqui a gente também podia fazer um 

negócio diferente com o peixe, não é? Mas ainda não dá certo. Vender o peixe aqui 
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mesmo... Sairia mais barato. Por exemplo: você vai ali em Peruíbe, 24 quilômetros – 

mais ou menos isso. Aí você vai lá e compra um peixe, robalo, por 25, 30 reais. O cara 

que pescou, vende esse mesmo peixe pelo mesmo preço – não estou dando valores 

exatos porque eu não fui pesquisar o mercado hoje. Só que esse cara que pescou aqui, 

ele vende lá por 12. Se ele vendesse aqui por 15, ia animar até o pessoal a vir de lá 

comprar o peixe dele aqui. Só que como ele vende lá mais barato, eu se tiver que 

comprar um peixe hoje vou para lá, é o mesmo preço. Ah... Se eu tiver que pegar um 

peixe, vou pescar. 

 

A sua entidade já desenvolveu algum projeto relacionado ao turismo, no bairro?  

Entrevistado: A associação já teve umas iniciativas na época de... Mas isso com um 

pouquinho de incentivo do Meio Ambiente, da Fundação Florestal. Mas é aquela 

história que eu te falo... Um projeto meio pronto. 

 

Esse foi aquele do Ministério do Turismo? 

Foi aquele que teve a verba, depois mandaram a verba embora... 

 

E como os moradores entenderam esse projeto, na sua visão? 

Entrevistado: Nossa, se isso acontece comigo... Pelo amor de Deus... Você manda uma 

grana dessas e depois a gente devolve. O que acontece é que talvez, isso eu que eu não 

sei... Talvez, na minha opinião, começou a haver uma pressão porque faltou clareza. 

Não sei bem os envolvidos, e não vou entrar no mérito dessa questão, mas pelo que eu 

sei é que começaram a pressionar, e resolveram então devolver o dinheiro. Não era 

melhor chamar todo mundo e falar: “o que nos vamos fazer? Esse dinheiro aqui é legal, 

vamos trabalhar com ele”. Aí eu não sei o que aconteceu. Só sei que houve muita 

discussão por causa disso. Por causa disso até a Luciene, que era a presidenta da 

associação na época, largou o cargo. Volto a dizer: faltou o que? Faltou discussão na 

origem. Trouxeram o negócio pronto, ficou complicado. “Mas saiu a verba, a gente tem 

que ter a aplicabilidade da verba”. Tá bom, junta todo mundo e diz: “Nós temos essa 

verba, o que nós vamos fazer?”. Eu sou democrático. Pra mim, democracia não significa 

“o que eu quero é o que deve ser feito”. Isso não é democracia, isso é ditadura! 

Democracia pra mim significa 50% mais um. A maioria. Então decide-se assim. Eu sou 

altamente democrático. Agora: “não foi aprovado o que eu quero, então devolvam o 

dinheiro”. Espera um pouco... Quer dizer que eu só vou trabalhar se for aprovado, do 
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jeito que eu quero? Não. O projeto é para mim ou é para a comunidade? Então é o que 

eu falo: tem que ter sim um projeto de turismo. A festa da tainha é um projeto de 

turismo  que a gente desenvolve porque não é feito para cá. A festa da tainha é feita para 

fora , na minha opinião é um projeto de turismo que existe. O campeonato de surf  não é 

um campeonato  local,  é para fora.  O que eu acho é que são projetos meio...  O  que eu 

quero fazer ainda se eu tiver apoio,  se as pessoas se engajarem nisso,  é fazer com que 

isso vire turismo de inverno,  mês de junho, julho, agosto, o  pessoal vir para 

caminhadas,  atividades, festa de São João,  o que tiver de festa,  trazer músicos, trazer 

gente.  Não tem impacto ambiental,  vai trazer turismo pra cá, só.  Tem uma análise de 

carga para fazer.  Agora volto a dizer:  não é a minha vontade,  é a da comunidade. 

 

E o estado e a Fundação Florestal? Como ela entendeu esse projeto? Você lembra? 

Entrevistado: Então, estava já em litígio, era o Osmar que estava. Osmar estava com 

alguns problemas também, aí resolveram. Na realidade eu nem sei o que aconteceu, não 

deram mais retorno. Aliás, eu não sei se esse dinheiro voltou ou se foi pra fundação 

florestal, ou se foi pro governo, se voltou pro BID.  

 

Eu acho que era do ministério do turismo, então teria que voltar pro ministério do 

turismo. 

Entrevistado:  Ou então alguém nesse país às vezes muda o documento, a verba vai 

,mas não dá pra saber se volta. Seria bom ter alguém que investigue o que foi feito com 

aquela grana.  Isso é legal saber. Eu sei que devolveram saiu da conta . 

 

A sua  entidade já realizou algum tipo de qualificação para as pessoas? 

Entrevistado:  Ainda não. Esse tipo de coisa, não. Teoricamente na minha gestão não, 

mas, por exemplo, já veio aqui uma moça que veio falar sobre hotelaria, fez um curso 

receptivo. Então ela veio deu o curso, foi um convênio junto com uma secretaria. Foi 

essa parte de turismo receptivo, acho. Foi um tempo legal de curso, falando sobre 

hotelaria. Você ficou sabendo? 

 

Disso daí? eu fiquei sabendo alguma coisa... 

Entrevistado: Foi feito um convênio junto com associação.  De origem da associação 

para qualificação, eu acho que não teve nenhum. Agora a parceria, sim. O pessoal vem 

de fora pra fazer. Já teve várias eu não me recordo, mas já teve. Já teve parceria com a 
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USP pra fazer aquele curso de extensão universitária. Vem aqui ficar uma semana, têm 

o pessoal que faz parceria junto com a AMO, Colégio Anglo que vai fazer aquele 

estudo. Mas como eu te falo: se a comunidade achar necessário de ter uma qualificação. 

Eu também não sei, eu penso em fazer sim. É uma vontade que eu tenho, um curso para 

desenvolvimento de monitor ambiental. Mas tudo com um trabalho voltado para espécie 

da árvore, nome popular, utilização dela, tanto pra comunidade como no dia-a-dia. Eu 

acho que seria interessante, por exemplo,  essa arvore aqui que é a jaqueira. A Jaqueira 

não é nativa daqui. Por quê que ela está aqui? Ela está aqui porque um dia, há muitos 

anos atrás, quarenta, cinquenta anos atrás, plantaram. Plantaram por quê? Porque os 

nativos daqui para fazer a contenção deste barranco, pela forma em linha como elas 

estão plantadas, as jaqueiras formam um alicerce. Porque a jaqueira forma uma raiz, que 

você não vê jaqueira caída, ela lança uma raiz pião, que é uma que vai lá pro fundo, e 

algumas aéreas, então ela não cai. Se você parar na frente você vai ver que elas foram 

plantadas em linha , que na minha opinião servem como alicerce do barranco. Uma vez 

um cara falou “mas você não pode deixar a jaqueira aí porque ela não é nativa”. Aí eu 

falei, então, tá bom! Então a gente vai acabar com bananeira, coqueiro, coqueiro é da 

Bahia. Não é isso que diz a natureza. E outra, eu até tiro a jaqueira, se isso for 

pernicioso. Agora, eu quero ver você explicar para os passarinhos que comem da 

jaqueira, pica-pau, o monte de bichinho vêm comer. Eu tiro, mas e aí?  Já tá adaptado se 

vai explicar pra uma saíra que nasceu há quatro anos atrás: ela não sabe que veio de 

longe isso aí, que não é do Brasil. E vai explicar para o pássaro. Se isso aí estiver 

prejudicando, eu concordo, aí vamos tirar, vou tirar as bananeiras, não é do Brasil, é da 

África. Como é que você vai explicar para os bichos que comem da banana?  

 

Com o turismo você acha que houve o rompimento das atividades de cultura na 

comunidade?  

Entrevistado: Não, eu acho que não. Até o pessoal se engajou melhor. Aliás, o turismo 

como palavra, o turismo veio depois do exercício. O pessoal foi conhecer a palavra 

turismo depois, mas antes eles já conheciam porque vinha um pessoal aqui andar aí  

vamos comigo pescar, aí no final do dia os caras davam dinheiro. Isso era um turismo, 

aí depois quando veio a estrada, meu pai mesmo quando veio pra cá a primeira vez, ele 

veio para pescar e ficou, se apaixonou e comprou.  

 

Você sabe o que é turismo de base comunitária na sua concepção? 
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Entrevistado: Na minha concepção é o turismo onde as pessoas, mas, eu não tenho 

certeza, as pessoas de uma determinada comunidade se reúnem para ordenar as ações, é 

praticamente enviar guias, fazer um receptivo para o pessoal que vem de fora. O que eu 

penso é o seguinte, não tem fica na casa de fulano. Acho que seria isso, alguma coisa 

nesse sentido. Quem vai fazer um receptivo hoje não vai ser para o camping,  esse cara 

vai receber. Todas as casas seriam adaptadas para receber pelo menos um grupo 

pequeno de acordo com a sua casa. Mas tendo duas informações: chegou na Barra do 

Una e vê as opções que tem de ficar hoje. Por exemplo: quero ficar no Seu Vitor. Aí eu 

vou lá procuro o Seu Vitor: o que ele tem de opção? Tenho a casa com 1 quarto 1 

banheiro, serve refeições, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, ele é um bom 

contador de história, conhece os causos daqui, o valor, quantas pessoas cabem, qual a 

carga. Então todo mundo que quisesse se cadastrar seriam cadastradas. Isso é o que eu 

penso.  

 

Quais as vantagens e desvantagens de ter um trabalho realizado de forma 

comunitária? 

Entrevistado:  Eu acho legal, que é mais uma ação. Por que já existem os campings 

que não é tão base comunitária, é mais comercial. Tem as opções de camping. A gente 

fez uma página da associação. Não está bem feita. Aquilo era pra funcionar da seguinte 

forma: a ideia seria cadastrar todo mundo que quer fazer um receptivo, em camping, em 

casas aqui.  Mas (o site) está muito bagunçado e não está bloqueando a ninguém, um 

excesso de informação. Toda vez que eu entro para ver eu falo nossa que nojeira. É uma 

página no face(book). É que falta verba para fazer isso, para administrar (o site). Mas a 

ideia é ter todos os campings todos os monitores cadastrados, com telefone onde acha, 

como acha, entendeu? Essa ideia a princípio está no face, é muito sujo, eu preciso 

bloquear um monte de coisa. Ainda não está do jeito que eu quero, por exemplo, o 

Jorginho: quer receber gente na casa dele, eu tenho um espaço, quero divulgar. Divulga 

no face, com as fotos. Na casa do Jorginho cabe bastante gente. Dá trabalho pensar nas 

na comunidade . 

 

No trabalho coletivo da comunidade quais as vantagens e desvantagens que você 

vê? Você já falou algumas coisas, mas é legal você colocar mais. 

Entrevistado: Então voltamos naquilo que eu te falei, é difícil. O cara que tem camping 

vai pensar: demorei tanto tempo pra arrumar meu camping, e  agora... Mas ele não é um 
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concorrente, o cara que tem camping .  Por isso que eu volto no esgoto. Não dá para 

manter isso, em todo lugar, se não, daqui a pouco isso aqui vai virar um chapéu velho, 

como diz o Lamartine, mas eu acho que vai ser difícil, mas a partir do momento que o 

pessoal ver o retorno disso... O pessoal que vem pra esse tipo de turismo, não é o 

mesmo que vai pro camping, é outro tipo de turismo. É algo mais familiar. Esse tipo de 

experiência eu acompanhei pouco, mas o pouco que eu acompanhei deu pra ter uma 

ideia. O pessoal da copa lá em Itaquera, que o pessoal fez o receptivo. Eu acho que foi 

feito isso aí lá. Mas então, aqui é complicado. Eu vou citar um exemplo: este ano um 

pessoal me procurou para fazer uma festa aqui no Caramborê. Aí, pode fazer a festa? 

Quantas pessoas aproximadamente? Trezentas pessoas. Eu  tenho espaço para colocar 

300 pessoas, dá uma olhada tudo isso aqui é meu, até para lá, eu tenho área de camping 

aqui em cima. Aí eu falei para o cara: você pegou autorização? Apesar que, eu acho que 

nem precisaria ter autorização, mas como vai ter música, eu perguntei. Ele pegou a 

autorização. Está tudo certo, está bom. Falaram que era uma rave que eu ia fazer aqui. 

Primeiro que rave é festa de vinte e quatro horas, de vinte e quatro horas para cima. Aí o  

pessoal falou que iam usar drogas. Eu não sei. Mesmo porque, eu não vou vigiar quem 

está lá na praia. Mas não pode. Por quê que não pode? Por causa do som. Som alto... 

beleza, não pode por causa do som. E quando tem festa lá na Barra do Una que tem som 

também? Quer saber? Eu não vou falar nada, cancelei a festa. Liguei, falei não vai dar, o 

pessoal aqui está reclamando. Festa sem música? Até na igreja tem música. Falaram que 

iam usar droga, mas você vai lá na Barra do Una e o que mais tem é droga. Você vem 

aqui no final de semana e o pessoal fumando maconha. Eu não gosto que fume aqui, eu 

não gosto. Eu não fumo nem cigarro, mas eu fumava cigarro. Se é amigo meu que usa, 

eu tenho amigos meus que usam, acho que todo mundo tem amigos que usam, se quiser 

fumar, aqui não. Vai lá. Mas para você ter ideia, a própria comunidade sacaneou uma 

atividade. Fizeram uma denúncia ambiental, o cara veio aqui falar comigo: “Você sabe 

onde é que vai ter uma rave esse final de semana?” Aí eu falei rave eu não sei onde é 

que vai ter, mas eu sei onde é que vai ter uma festa: aqui em casa. “Mas você tem 

autorização?” Aí eu falei, mas precisa? Para quê preciso de autorização? Para 300 

pessoas? Não pode, tá bom. Não vou discutir, deixa pra lá. É um turismo diferente 

mas... 

Como que você avalia a sua participação pensando em todas essas questões que a 

gente colocou nessa entrevista. Fazer uma auto avaliação da sua participação 

desafios que você se coloca para adiante. 
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Entrevistado:  Eu acho que dá pra fazer uma coisa legal mas desde que eu consiga... o 

meu desafio maior é conseguir fazer com que as pessoas entendam que não tem que ser 

uma coisa que... nasce aqui comigo e que eu passo para ele. Não, é ao contrário. O 

desafio maior é eles virem com os anseios do que deve ser feito e mecanismos para 

fazer. Meu desafio maior é fazer com que as pessoas se unam e pensem porque eu lanço 

algumas coisas no ar, olha isso aqui... Agora cabe a eles também pegar. Como eu te 

falei, o que eu achei mais legal foi que chegou o momento que eles falaram tem que ter 

a reunião. Ótimo! Então vamos fazer uma reunião. Para mim está um pouco tarde, 

deveria ter sido feito há um mês atrás, dois meses atrás, na semana seguinte da festa. 

Avaliação, novas ações. Eu ainda não sei até onde eu vou com essa associação, eu não 

sei. Eu sei que a associação vai muito mais distante do que eu for. Eu não sei até onde 

eu vou, porque às vezes eu acabo me queimando por bobeira e perdendo amizade com 

gente que eu não gostaria. É complicado aqui. É complicado porque se você não fizer o 

que o cara quer ele fica: você já não presta. Agora o problema é o seguinte, qualquer 

decisão que você tome aqui se não for concordância cem por cento, alguém vai brigar 

com você. Então, coisas que me magoaram aqui: o cara falou pra mim “você está 

vendido pra prefeitura”. Não, não estou vendido. Primeiro que ninguém veio me 

comprar. Se eu tiver que pedir alguma coisa para a comunidade hoje, eu não posso estar 

do lado da oposição, eu não tenho que ficar do lado da oposição. A oposição vai entrar 

só daqui a quatro anos, daqui a dois anos. então eu vou pedir pra quem? Eu tenho vou 

pedir pra prefeita ou vou pedir pro vereador da oposição? Eu vou pedir para prefeita. Eu 

fui ver o negócio do meio ambiente, eu não fui falar com o deputado da oposição, eu fui 

falar com o Bruno Covas, o cara que está no governo, que está no governo estadual. 

Então você está no PSDB? Não, não estou no PSDB, mas eu tenho que falar com o 

PSDB. Eu vou pedir para quem? Se eu quero da fundação florestal que eu tenho que 

falar com o Bruno Covas. Se eu quero do governo federal, vou falar com o Suplicy, com 

o Mercadante... com um cara que está lá no governo. Do governo federal, eu vou pedir 

pro Serra, não vai dar certo.  

 

É isso aí você gostaria de acrescentar alguma coisa? 

Entrevistado: Não, eu acho que falei até demais você vai ter que passar isso numa 

peneira tirar algumas coisas tem algumas coisas que estão respondidas na anterior, ou 

que eu respondi antes da pergunta. Mas se você fizer uma análise, você vai ver que é 

uma entrevista guiada, eu também não fiquei muito preso, eu falei o que eu penso. 
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 Você trouxe muita informação  

Entrevistado: E é o que eu digo: o que eu digo não é que seja verdade, o que eu digo é 

o que eu penso.  

 

 


