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                     RESUMO 

 

O território da bacia do Rio Paraguaçu, especificamente no seu baixo curso, se destaca como 

um cenário de conflitos desde sua ocupação colonizadora. Inicialmente foram conflitos de 

cunho político-econômico, haja vista os oriundos das relações escravistas – baseadas na mão-

de-obra de índios e negros africanos submetidos ao trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e 

de fumo –, e atualmente repercutem os de cariz socioambiental. Nas suas configurações, estes 

demonstram a existência das categorias poder e desenvolvimento como heranças do passado 

em vigor na contemporaneidade dos conflitos pelo acesso, apropriação e uso dos recursos 

naturais envolvendo os seguintes segmentos: povos tradicionais que habitam o território, 

fazendeiros e grandes empreendimentos industriais. Nesse sentido, a tese ora apresentada tem 

como objetivos analisar os conflitos socioambientais vigentes às margens do baixo Paraguaçu; 

caracterizar as relações de poder e o padrão de desenvolvimento que se estabeleceram no 

território; analisar opiniões, questionamentos, interesses e valores expressos pelos atores sociais 

governamentais e não governamentais acerca dos conflitos socioambientais  desencadeados no 

baixo Paraguaçu; e conhecer a forma de gestão estadual e municipal junto aos povos 

tradicionais no que se refere à sustentabilidade do território. O referencial teórico que 

fundamenta esta tese veio contribuir com o suporte necessário para a análise acerca dos 

problemas e impactos que têm início a partir das relações sociais desiguais sobre o ambiente 

natural, e  como estes fatos se elevam à distribuição desproporcional dos riscos, aos alarmantes 

índices de contaminação, à expropriação material e (i)material aos quais a população que 

sobrevive nas e das margens de uma importante bacia hidrográfica está exposta, bem como 

tenta-se a qualquer custo, subjugá-las pela permanência das redes de poder historicamente 

constituídas. No que se refere aos aspectos metodológicos, a pesquisa documental contou com 

fontes investigadas em bibliotecas, arquivos públicos, promotorias e agências ambientais. Já a 

pesquisa empírica, foi delimitada às localidades de São Francisco do Paraguaçu, Santiago do 

Iguape (Cachoeira), Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu (Maragogipe), Pilar e Sinunga 

(São Félix); no território do Recôncavo Baiano histórico, banhado pelo Rio Paraguaçu, 

contemplando sua população formada por pescadores artesanais, marisqueiras e quilombolas 

que subsiste da pesca, da mariscagem e da agricultura de pequeno porte. Trata-se de pesquisa 

de caráter etnográfico, cujo método de coleta de dados e, principalmente de interpretação destes, 

se efetivou em interlocução com a antropologia, a história ambiental, a geografia, a ecologia, a 

filosofia política e a sociologia, num esforço de cooperação interdisciplinar com ganhos 

analíticos e explicativos. Alcançados os objetivos propostos, ficou evidenciado como as 

relações assimétricas e patrimonialistas repercutem, significativamente, nos conflitos 

socioambientais sobre o território de terra e água do baixo Paraguaçu. Destarte, espera-se 

contribuir, não só com a reflexão a partir da fundamentação elaborada e posta ao crivo público 

por esta tese, mas também com a discussão, a elaboração e a implementação de uma política de 

desenvolvimento voltada para a efetiva sustentabilidade do território, atenta à gestão 

responsável do meio ambiente e às demandas dos que têm uma dependência intrínseca com os 

recursos naturais. Em suma, espera-se num claro intuito, “devolver ao campo” a possibilidade 

dos povos tradicionais – na sua busca de longa data – fazerem das margens do baixo curso do 

Rio Paraguaçu seu território, efetivamente. 

 

Palavras-chave: Conflitos socioambientais. Povos tradicionais. Baixo Paraguaçu. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The territory of the Paraguaçu River, especially in its lower course, stands out as a scenario of 

conflict since its colonial occupation. They were initially caused by conflicting political and 

economic developments, given the coming of slaves relations - based on hand labor of Indians 

and Africans subjected to work in the plantations of sugar cane and tobacco - but now this 

conflicts imply in environmental repercussions. In this setting, it’s demonstrated the existence 

of power division and development as legacies of the past still present in today’s conflicts over 

access, ownership and use of natural resources involving the following segments: traditional 

populations inhabiting the territory, farmers and large industrial enterprises. In this sense, the 

thesis presented here aims to analyze the current environmental conflicts on the shores of baixo 

Paraguaçu; characterize power relations and the development pattern that settled in the territory; 

analyze opinions, questions, interests and values expressed by governmental and 

nongovernmental entities about environmental conflicts triggered in baixo Paraguaçu social 

actors; and learn how the state and municipal government deal with the traditional population 

when it comes to the sustainability in the area. The theoretical framework underlying this thesis 

has contributed to the need for analysis of the problems and impacts that start from unequal 

social relations on the natural environment support, and how these facts rise to disproportionate 

distribution of risk, to alarming levels of contamination, to the expropriation and materials (i) 

the material to which the population that survives in the margins and a major catchment area is 

exposed, as well as tries at any cost, subjugate them by the nets of power historically 

constituted. With regards to methodological aspects, documentary research was done by 

investigating sources in libraries, public archives, prosecutors and environmental agencies. The 

empirical research was delimited to the locations of São Francisco do Paraguaçu, Santiago do 

Iguape (Cachoeira), Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu (Maragogipe), Pilar e Sinunga 

(São Félix); a territory in the Reconcavo Baiano history, bathed by the Paraguaçu River, 

contemplating its population formed by fishermen who subsists on fishing and small 

agriculture. In its ethnographic research, the method of data collection and especially the 

interpretation of these was accomplished in a mixture of knowledge from areas such as 

anthropology, environmental history, geography, ecology, political philosophy and sociology, 

in an effort to interdisciplinary cooperation with analytical and explanatory gains. After the 

proposed goals were achieved, it was notable the evidence of asymmetric and patrimonial 

relations, significantly impacting the environmental conflicts on the territory of land and water 

of the baixo Paraguaçu. Thus, it is also expected to contribute not only to the reflection from 

the elaborate grounds and put to public scrutiny in this thesis, but with discussion, elaboration 

and implementation of development policies focused on effective sustainability planning, 

attentive to the responsible management of the environment and the demands of those who have 

an intrinsic dependence on natural resources. In short, it is hoped that a clear purpose, "returning 

to the field," the possibility of traditional population - in their long quest - make the banks of 

the baixo Paraguaçu River their territory, effectively. 

 

Keywords: Socio-environmental conflicts. Traditional populations. Baixo Paraguaçu. 
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INTRODUÇÃO 

 

         O ritmo acelerado e permeado de antagonismos da sociedade no contexto contemporâneo2 

acirra a crítica ambiental, que se torna a cada dia mais evidente e se soma à pauta de 

questionamentos em torno da relação sociedade-natureza. Essa problemática se materializa no 

cotidiano dos atores sociais3 que vivenciam e são atingidos direta ou indiretamente pela 

iminência dos riscos daquela relação, ou seja, das ameaças e conflitos decorrentes do atual 

modo de vida em quase todo o planeta.  

         As diversas formas que emergem os problemas, os reclamos, as denúncias, também se 

constituem em atos de resistência, nos quais as populações tradicionais passam a lançar mão 

como estratégias de sobrevivência junto ao ambiente natural, seu meio de subsistência, de 

expressão e realização, de reprodução de espécies e vidas que devem continuar a existir. Trata-

se de uma realidade que vem sendo estudada e se estende aos territórios, na perspectiva de 

analisar, ampliar os conhecimentos, compreender a dinâmica dos processos sociais e 

estabelecer propostas com vistas à superação dos desafios postos ao meio ambiente.  

         Nesse sentido, a tese ora apresentada tem como objetivo geral, analisar os conflitos 

socioambientais envolvendo a população ribeirinha4 que margeia o Rio Paraguaçu no seu baixo 

curso. E, relacionado a este objetivo geral, busca-se com os específicos: caracterizar o padrão 

de desenvolvimento e as relações de poder que se estabeleceram no território pesquisado; 

analisar opiniões, questionamentos, interesses e valores expressos pelos atores sociais 

governamentais e não governamentais acerca dos conflitos em torno do meio ambiente; 

conhecer a forma de gestão estadual e municipal junto às populações tradicionais no que se 

refere à sustentabilidade ambiental do território. Visando contextualizar o tema estudado, foram 

levantadas as seguintes questões norteadoras: de que forma o padrão de desenvolvimento, 

                                                 
2A contemporaneidade diz respeito às intensas transformações no contexto geopolítico mundial regidas pela 

racionalidade instrumental, em que os vínculos com a natureza são rompidos, através do advento da civilização 

técnico-científica. Somando-se a essas transformações, destacam-se os processos de financeirização econômica, 

de privatização e de livre mercado. Cf. OLIVEIRA, Manfredo A. de.  Ética hoje. In: Revista Praia Vermelha: 

estudos de política e teoria social. Vol. 11, nº 1, Rio de Janeiro: ESS/UFRJ, 2004. Este autor ainda enfatiza que: 

“Reapareceu neste contexto uma teoria econômica que considera o mercado o único mecanismo capaz de 

coordenar uma sociedade moderna. Tal processo se originou de uma série de decisões políticas e foi acelerado em 

sua implementação pela nova revolução tecnológica que gerou um novo paradigma produtivo centralizado na 

tecnologia da informação” (Idem, p. 23). 
3 Atores sociais, são referidos ao longo de toda a tese, como aquelas pessoas envolvidas em conflitos e as interações 

que mantêm no interior da arena política, principalmente nos conflitos socioambientais evidenciados no território 

do baixo curso do Paraguaçu. 
4 Nesta tese, a população ribeirinha é identificada também como população tradicional: marisqueiras, pescadores 

e quilombolas. Estes últimos são considerados remanescentes de escravos negros e vivem no baixo curso do Rio 

Paraguaçu. 
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alicerçado originalmente na monocultura e no latifúndio agrário, contribuiu para as condições 

atuais de vida e de trabalho da população que margeia o baixo curso do Paraguaçu? As relações 

de poder, que se estabeleceram historicamente no território pesquisado, concorreram para o 

surgimento de núcleos de populações tradicionais quilombolas? Existe nos povos tradicionais 

uma ética de responsabilidade que busque a preservação de seus valores e seus modos de vida? 

Como se evidenciam as opiniões, questionamentos e interesses dos atores sociais 

governamentais e não governamentais acerca dos conflitos em torno do acesso, da apropriação 

e do uso dos recursos naturais? Até que ponto ocorre, efetivamente, uma gestão ambiental do 

poder público estadual e municipal voltada para as populações tradicionais em relação à 

sustentabilidade ambiental do território?  

         Em se tratando do Recôncavo baiano e, especificamente, da população ribeirinha do baixo 

curso do Paraguaçu, a motivação para desenvolver a pesquisa tem sua origem na trajetória 

acadêmico-profissional da doutoranda, o que torna pertinente a referência a alguns fatos:  

1. A monografia realizada por Guimarães (FACED/UFBA, 1992) no período da Especialização 

em Educação Brasileira, intitulada “A Rotatividade do Trabalhador Rural no Recôncavo 

Baiano: um estudo acerca dos desafios da educação no campo”, que indica um conhecimento 

científico prévio do lócus desta pesquisa; 2. A dissertação também elaborada por Guimarães 

(PRODEMA/UFS, 2008) durante o Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

intitulada “Estado e Política Ambiental em Sergipe (1972-2006)”, orientada pelo Prof. Dr. 

Antônio Carlos dos Santos e que se tornou livro em 2010, publicado pela Editora da UFS. Trata-

se de um estudo que possibilita tanto o conhecimento da política ambiental, quanto a alguns 

dos seus trâmites e sua relação com as principais categorias de análise do tema desta tese; 3. A 

vinculação da doutoranda à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Campus 

Cachoeira, como docente no Curso de Serviço Social. Este fato, além de proporcionar a 

necessária proximidade espacial com o objeto de estudo, contribuindo para o contato direto com 

as fontes de coleta de dados (documentos selecionados e atores sociais entrevistados), motivou 

concomitantemente a criação do Grupo de Estudo e Pesquisa: Natureza, Trabalho, Ontologia 

Social e Serviço Social (NATOSS/CNPq), fomentando pesquisas através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC; Trabalhos de Conclusão 

de Curso – TCC’s; e também atividades extensionistas, desenvolvidas com comunidades 

ribeirinhas do baixo Paraguaçu. Quanto ao ensino, contribuiu-se durante a reformulação do 

Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social (PPC) com a efetiva inclusão da disciplina 

optativa Meio Ambiente e Serviço Social, o que significa tanto uma inovação quanto um avanço 

na Grade Curricular do referido Curso. 
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         Para além do que está acima relacionado, outros elementos justificam a escolha do tema. 

Ou seja, a sua relevância científica e social reside, respectivamente, na originalidade da 

abordagem teórica das categorias ética e política sobre os conflitos socioambientais envolvendo 

a população ribeirinha que vive às margens do baixo Paraguaçu; e na atualidade das 

preocupações sobre a crescente e conflituosa relação sociedade-natureza que, nesta tese, 

buscou-se explicar à luz da história ambiental, política, social e econômica do território.  

         Ao contextualizar acerca do tema da pesquisa, é importante destacar as categorias de 

análise que lhe conferem fundamentação. No que diz respeito à ética, enquanto campo de 

reflexão e investigação sobre os critérios que legitimam as ações humanas, com a exposição 

desse conceito baseado em aportes teóricos5 que sobre as questões éticas se debruçaram, esta 

tese também se fundamenta em uma teoria6, que ousa reverter e inovar sobre a lógica 

tradicionalista da ética antropocêntrica, como conhecida até pouco tempo.  

         Nessa direção, discute-se uma ética pautada não só nas relações interpessoais do momento 

presente, mas alerta para uma ética que vise o futuro e que esteja preocupada com a preservação 

de todos os seres vivos que habitam o planeta. Refere-se a uma ética ambiental, com argumentos 

baseados nos riscos que estão sempre presentes ao meio ambiente. Amplia-se a sua perspectiva 

teórica ao debater acerca da política, enfatizando a premissa de que o objeto da responsabilidade 

política é a res publica, na qual o homem público autêntico deve fazer o melhor para a 

coletividade, pois o seu poder é legitimado pela sociedade. 

         É asseverado que a política é uma das categorias mais importantes na constituição das 

relações entre indivíduos e entre grupos. Assim, expressa-se o conceito de política como “[...] 

a esfera das ações que faz alguma referência direta ou indireta à conquista e ao exercício do 

poder último (ou supremo, ou soberano) em uma comunidade de indivíduos sobre um 

território.” 7 

         Ainda perscrutando os referenciais que discutem a categoria poder, é válido ressaltar uma 

posição teórica que se contrapõe à exclusividade do exercício do poder no âmbito estatal. Nessa 

posição8 se afirma que inexiste algo único que se possa denominar de poder. Este, portanto, 

também deve ser analisado em termos de estratégia, de resistência, porque as relações sociais 

são permeadas por relações de poder e estas são inerentes à vida em sociedade.   

                                                 
5 OLIVEIRA, Manfredo A. de.  Ética e sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1993. 
6 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução: 

M. Lisboa e L. B. Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006. 
7 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 216. 
8 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 23. ed. Org. e tradução de R. Machado. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 2007. 
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         A respeito dos conflitos socioambientais, foco e objeto da pesquisa, alguns autores se 

debruçam e se destacam no debate contemporâneo. Nos conceitos formulados por Acselrad9, 

Little10, Zhouri & Laschefski11, os conflitos em torno do meio ambiente se referem, dentre 

outros aspectos, aos antagonismos originados dos diferentes modos de uso da natureza pelos 

grupos sociais. 

         Esses teóricos, ao tempo em que elaboraram conceitos que se aproximam e se 

complementam, também estabeleceram tipologias para os conflitos socioambientais, as quais 

se encontram identificadas e descritas no subcapítulo que aborda sobre a origem e 

contemporaneidade dos conflitos socioambientais. 

         Os referenciais produzidos pelos autores acima mencionados vêm contribuir com a 

fundamentação necessária para a análise acerca dos problemas referentes às desigualdades no 

acesso, na apropriação e no uso dos recursos naturais que perfazem um território, bem como à 

distribuição desproporcional dos riscos, aos elevados índices de poluição, à expropriação 

material e (i)material a que as populações ribeirinhas estão expostas e às redes de poder 

historicamente constituídas.  

         As problemáticas expostas já vêm sendo discutidas e analisadas na perspectiva 

interdisciplinar de áreas do conhecimento utilizadas ao longo de toda a construção teórico-

metodológica da pesquisa,12 as quais podem ser citadas: a filosofia, a política, a geografia, a 

sociologia, a antropologia, a história ambiental e a ecologia política. Trata-se, pois, de 

reconhecer-se o seguinte: “O desafio na abordagem interdisciplinar é constituído, precisamente, 

pela capacidade de dialogar com outras ciências sem descaracterizar a disciplina de origem. O 

espírito deve ser de cooperação e não de dissolução disciplinar com perdas explicativas.”13  

         Com base nestes esclarecimentos acerca do caráter interdisciplinar no uso dos aportes, 

sobre o enunciado do problema de pesquisa indaga-se: Que fatores preponderantes motivaram 

os conflitos socioambientais envolvendo os povos tradicionais que margeiam o baixo curso do 

Rio Paraguaçu nos Distritos de São Francisco do Paraguaçu, Santiago do Iguape (Cachoeira), 

Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu (Maragogipe) e Povoados do Pilar e de Sinunga 

(São Félix)?  

                                                 
9 ACSELRAD, Henri. (Org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 2004. 
10 LITTLE, Paul E. Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação política. In: BURSZTYN, Marcel. 

(Org.). A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. 
11 ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens. (Orgs.). Desenvolvimento e conflitos ambientais. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2010. 
12 Fato pertinente e em atenção ao estabelecido para as produções científicas do PRODEMA/UFS. 
13 MARTINEZ, Paulo Henrique. História ambiental no Brasil: pesquisa e ensino. São Paulo: Cortez, 2006, p. 

63. 
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         A tese que se defende é de que num percurso histórico de longo prazo, a raiz autoritária 

calcada na assimetria de poder – com marcas da política econômica implementada no território 

do Recôncavo, no baixo Paraguaçu – tem decisivos rebatimentos na contemporaneidade dos 

conflitos socioambientais vivenciados pelos povos tradicionais que habitam as margens do Rio 

Paraguaçu.   

         Atinente aos limites da pesquisa, a investigação realizou-se no chamado Recôncavo 

histórico, em um dos Territórios de Identidade do Estado da Bahia, e sua posição geográfica 

está localizada em torno da Baía de Todos os Santos. Mais especificamente, no interior dos 

municípios de Cachoeira, Maragogipe e São Félix;14 e delimitada aos Distritos de São Francisco 

do Paraguaçu, Santiago do Iguape, Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu, e Povoados do 

Pilar e de Sinunga, que têm as margens banhadas pelo Rio Paraguaçu, no seu baixo curso – que 

percorre da barragem Pedra do Cavalo até próximo à foz.15 Esses povoados, em relação aos 

outros que estão na circunvizinhança, se destacam por serem habitados por um grande 

contingente de populações tradicionais que ainda subsistem, majoritariamente, da pesca e da 

mariscagem. 

         Ressalta-se que Cachoeira,16 Maragogipe e São Félix despontaram política e 

economicamente entre os séculos XVIII e XIX, já que tiveram destaque e participação decisiva 

nas lutas pela Independência da Bahia (1823) consolidando, dessa forma, a Independência do 

Brasil (1822). A escolha dessas localidades como espaços para desenvolver a pesquisa, reside 

na sua representatividade socioeconômica, cultural, histórica e ambiental nos cenários estadual 

e nacional, bem como no apogeu que vivenciaram através da agricultura e da navegação 

proporcionadas pelo Rio Paraguaçu.  

                                                 
14 Sobre a população total (urbana e rural) desses municípios, Cachoeira possui 32.035 habitantes; Maragogipe 

tem 42.815 hab.; e São Félix conta com 14.099 hab. de acordo informação do IBGE/Censo 2010, disponível em:  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_bahia.pdf. Acesso 

em: 18 de abril de 2013. 
15 Reportando à história do complexo canavieiro-açucareiro e, posteriormente, fumageiro, é relatado: “Somente às 

margens do Paraguaçu, o maior rio a desaguar na baía de Todos os Santos, [...] se encontravam solos adequados 

para os canaviais. O Paraguaçu muda de direção bruscamente logo acima de sua foz, formando a península de 

Iguape [...]. Na orla da península havia fazendas e engenhos. Soares de Sousa [senhor de engenho, bandeirante e 

autor do Tratado descritivo do Brasil] não menciona o fumo nessa região, mas as terras ao longo do Paraguaçu, 

com seus solos mais arenosos, tornaram-se o centro da ativa indústria do fumo na Bahia”. Ver SCHWARTZ, Stuart 

B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. Trad. de Laura T. Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988, p. 83.  
16 É considerada Monumento Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN). 

Cachoeira é também reconhecida como a segunda capital da Bahia, pela Lei Estadual n.º 10.695/07, porque no dia 

25 de junho,anualmente, o governo estadual  é transferido para a cidade, num reconhecimento histórico. Cf. 

BAHIA, Uso atual das terras: bacia do rio Paraguaçu e sub-bacias dos rios Jaguaripe e Jequiriçá. In: 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Salvador: SEI, 2000. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_bahia.pdf
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         Outro aspecto importante é que foi no Recôncavo baiano, onde se constituiu a primeira 

rede urbana no Brasil, por conta da sua centralidade na economia colonial e por sua importância 

na produção de cana-de-açúcar e fumo no período do Brasil Império.17 E foi mencionada a 

exploração econômica desse território por séculos e suas consequências ambientais: “No fofo 

massapê, onde há quatrocentos anos se planta incessantemente a cana-de-açúcar, em período 

de maior procura, desbordou seu limite ecológico”.18  

         No que concerne à contemporaneidade dos problemas ambientais, o baixo Paraguaçu, 

apesar de possuir beleza cênica, ecossistemas e manguezais que deveriam ser conservados, foi 

verificada a ação antrópica19 que continua impactando20 toda a área e tem rebatimentos sobre a 

população local, seus monumentos, sítios arqueológicos e heranças históricas de tempos 

passados.  

         Numa síntese dos problemas ambientais que estão postos ao espaço pesquisado, foram 

observadas: atividades industriais com deposição de resíduos no rio Paraguaçu; esgotamento 

sanitário deficiente e/ou inexistente nas sedes dos municípios, com escoamento para o rio; 

desmatamento da Mata Atlântica; aterramento de manguezais; ocupação irregular das margens; 

assoreamento intensivo do rio; contaminação; turismo sem planejamento e com ações 

predatórias à população ribeirinha.21  

         Além das construções, por conta da especulação imobiliária nas margens do rio, bem 

como os efeitos sociais e ambientais negativos dos grandes empreendimentos (em especial da 

Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo e do Estaleiro Enseada do Paraguaçu), somam-se aos 

problemas anteriormente apontados e já existentes, outros tantos, tais como: perda de 

sedimentos; salinização dos solos pela intrusão de grande quantidade de água do mar; 

intensificação do volume de água doce pela Barragem e UHE Pedra do Cavalo (provocando a 

chamada “maré doce”); diminuição drástica dos estoques pesqueiros; novas enfermidades; 

degradação da qualidade da água; descarga e lançamento de água de lastro dos navios que 

                                                 
17 Recôncavo canavieiro, Recôncavo fumageiro, Recôncavo da farinha de mandioca, Recôncavo da cerâmica e das 

atividades pesqueiras ao longo do seu litoral. Características econômicas do Recôncavo baiano apontadas pelo 

Professor Milton Santos. Cf. SANTOS, Milton. A rede urbana do Recôncavo. In: BRANDÃO, Maria A. 

Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1998. 
18  Ibidem, p. 39.  
19 Ação do homem que causa impacto sobre os recursos naturais. 
20 “Impacto ambiental diz respeito à alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”. Ver KRIEGER, Maria da Graça; 

MACIEL, Anna Mª B. [et al]. Glossário de gestão ambiental. São Paulo: Disal, 2006, p. 50. 
21 CORREIO DA BAHIA, Especial Meio Ambiente: Baía Ameaçada. Salvador, 27 de setembro de 2009, p. 12-

15. 
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aportarão no Estaleiro Enseada do Paraguaçu; movimento migratório intensivo de pessoas.         

Verificou-se também, sobre a barragem existente no local da pesquisa, o que é referido na 

literatura: “Não há muitos espaços na geografia mundial para essas represas gigantes; e os 

[espaços] que existem serão disputados e viabilizados a ferro e fogo, com enormes pressões da 

lógica do capital.” 22 

         Vale informar que esta tese não obedece a um marco ou a uma sequência temporal rígida 

e cronologicamente estabelecidos, a contemporaneidade dos fatos investigados remeteu às 

relações sociais construídas no passado do território e, durante esta pesquisa, aquele passado 

foi constantemente revisitado, não apenas na coleta de dados documentais, mas também na 

oralidade dos principais atores que ainda vivem às margens do Rio Paraguaçu. Então, 

depreende-se, ao mesmo tempo que justifica-se, sob a ótica da história ambiental: “As 

alterações na relação passado e presente, contraindo a distância temporal que os separa, e a 

progressiva destruição dos ecossistemas e das formas de organização humana originárias de 

outros processos sociais, alheios ao capitalismo, respondem [...] pelo aumento do interesse pelo 

conhecimento histórico observado nas duas últimas décadas, dentro e fora do Brasil.”23 

         É por esse entendimento que a pesquisa em tela não se furtou a fazer o recuo histórico 

necessário sempre quando foi possível elucidar, entender, analisar e elaborar inferências acerca 

das questões que se referem às relações de poder, a forma como influenciam nos conflitos e 

como estes se esboçam no cotidiano das relações na atualidade. E, a respeito dos atores sociais 

respondentes às entrevistas abertas ou não estruturadas – técnica utilizada na coleta de dados – 

estes são identificados como atores sociais governamentais e não governamentais (com ênfase 

à população ribeirinha, sujeitos principais), que através dos seus relatos orais informaram, 

dentre outros dados de relevância, sobre os fatores que constituem conflitos socioambientais, 

problemática que envolve esta tese.  

         Contudo, ainda no que se refere aos limites da pesquisa, foi perceptível que as realidades 

evidenciadas no baixo curso do Paraguaçu, bem como a aplicabilidade da investigação, não são 

restritas e muito menos exclusivas apenas aos locais onde ocorreram a coleta dos dados 

empíricos, haja vista já haver uma literatura pertinente aos conflitos de cunho socioambiental.  

                                                 
22 DUPAS, Gilberto. (Org.). Meio ambiente e crescimento econômico: tensões estruturais. São Paulo: Editora 

UNESP, 2008, p. 67. 
23 MARTINEZ, 2006, p. 14. 
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          Os conflitos adquirem uma existência social a partir do conhecimento empírico que se 

tem deles, seja este conhecimento científico ou não.24 Daí, decorre uma postura em relação ao 

conflito que possui três etapas processuais: “[...] o surgimento de uma incompatibilidade 

(conflito latente); a tomada de consciência de tal oposição (conflito incipiente); e a tomada de 

posição para enfrentá-la e superá-la (conflito manifesto).”25 Essa realidade se evidenciou no 

território estudado, onde as relações têm ampliado sua dimensão conflituosa por diversos 

caminhos e fatores constituintes que, via de regra, remetem ao passado remoto das suas 

populações e, para além desse fato, podem ser constatadas e analisadas pela ação antrópica 

determinante da degradação ambiental em tempos recentes.  

          Esta tese foi norteada pelo paradigma qualitativo e, seu método adotado, foi do tipo 

etnográfico. Isto é, a etnografia tem como objeto e foco a análise dos conflitos socioambientais 

nas “múltiplas interações sociais e naturais que os fundamentam.”26 O etnógrafo se empenha 

na compreensão dos coletivos em suas relações, sua história já experienciada, suas maiores 

inquietações enquanto grupos sociais, sejam estes organizados ou não.27 

          Sobre o tipo de pesquisa, pode ser identificada do seguinte modo: quanto ao objeto, é do 

tipo bibliográfica, pois possibilitou a elaboração do referencial teórico da tese proposta. Assim, 

foram consultados livros, artigos, periódicos, anais, dissertações e teses que versaram sobre as 

categorias de análise inseridas no tema e nortearam toda a pesquisa ora apresentada. 

          É do tipo documental, porque foram priorizadas fontes documentais como laudos, leis, 

ofícios, ordens régias, relatórios, decretos, pareceres localizados em diversas instituições das 

esferas federal, estadual e municipal, em alguns dos órgãos públicos a seguir identificados: 

Arquivo Público Municipal de Cachoeira – APMC; Arquivo Público Municipal de São Félix – 

APMSF; Arquivo Público do Estado da Bahia – APEB; Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – INEMA; Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB; Universidade Federal 

da Bahia – UFBA; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB; Superintendência 

de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI/Secretaria do Planejamento do Estado da 

Bahia – SEPLAN; Núcleo de Defesa da Bacia do Rio Paraguaçu – NURP e Núcleo da Baía de 

Todos os Santos – NBTS (ambos os Núcleos são vinculados ao Ministério Público do Estado 

da Bahia); e outras instituições.  

                                                 
24 LOUREIRO, Carlos Frederico B. Paradigma ecológico e sustentabilidade. In: LOUREIRO, Carlos Frederico B. 

(Org.). Cidadania e meio ambiente. Salvador: CRA, 2003, p. 120. 
25 Ibid., p. 120-121. 
26 LITTLE, Paul E. Ecologia política como etnografia: um guia teórico e metodológico. Horizontes 

Antropológicos. Porto Alegre, ano 12, nº 25, 2006, p. 92. 
27 BEAUD, Stéphane; WEBER, Florence. Guia para a pesquisa de campo: produzir e analisar dados 

etnográficos. Trad. Sérgio J. de Almeida. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
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         Oportunamente é lembrado que o processo de pesquisa e coleta de dados, no período de 

elaboração da dissertação do Mestrado versando sobre a política ambiental do Estado de 

Sergipe, já havia possibilitado conhecer e descobrir onde acessar informações e documentos 

em fase de tramitação nos órgãos públicos – agências ambientais – ou até documentos há muito 

já arquivados. Assim, para a elaboração desta tese, apesar do tempo demandado, alcançou-se o 

êxito das buscas em arquivos públicos e promotorias de meio ambiente das esferas municipal, 

estadual e federal, instituições que proporcionaram à doutoranda proceder tanto à triagem 

quanto à seleção minuciosa de um farto material respaldado em registros de relevância para a 

construção e análise das informações. Tal estratégia, concorreu para o desvelar de 

acontecimentos sucedidos no espaço da pesquisa e que, em dados momentos – pode-se afirmar 

categoricamente – não é possível ater-se somente à oralidade dos entrevistados para chegar-se 

à compreensão da totalidade dos fatos ocorridos. Desse modo, a complementaridade entre os 

tipos de pesquisa, empírica e documental,28 forneceu maior segurança comprobatória e 

fidelidade ao tratamento analítico dos dados coletados. 

         Ainda quanto ao objeto, esta tese abrangeu e utilizou o tipo de pesquisa que é reconhecida 

como empírica ou de campo, na qual se desenvolveu a coleta de dados e o seu registro a partir 

de observações livres e entrevistas abertas. No que concerne às observações livres, estas 

contaram com anotações ou registros de campo provenientes dos contatos com diversos atores 

sociais envolvidos nos conflitos, observando e descrevendo suas atitudes, comportamentos, 

reações, diálogos e atividades as quais estavam desenvolvendo a cada contato estabelecido. 

Sobre as entrevistas abertas ou não estruturadas, realizadas junto aos atores sociais, 

possibilitaram a obtenção de informações mediante questionamentos básicos apoiados em 

teorias e hipóteses que foram ampliando-se e gerando novas perguntas a partir das verbalizações 

livres e espontâneas dos respondentes-informantes. “Desta maneira, o informante, seguindo 

espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 

colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.”29 

         Referente ao objetivo, sua identificação abrangeu os elementos de uma pesquisa 

exploratória, proporcionando uma visão aproximada do objeto de estudo, bem como sua 

definição e delineamento; descritiva, possibilitando descrever e caracterizar determinados 

                                                 
28 Disso decorre que o método etnográfico não se restringe à pesquisa apenas baseada em observações e entrevistas, 

desinteressando-se completamente pelos aportes documentais. Muito pelo contrário, no trabalho dispendido 

durante a coleta de dados enfatiza-se o seguinte: “O etnógrafo utiliza tudo o que é tipo de documento que preexiste 

à sua pesquisa: estatísticas administrativas [públicas] ou privadas, jornais locais, arquivos públicos ou privados.” 

Cf. BEAUD; WEBER, 2007, p. 195.  
29 TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. 

São Paulo: Atlas, 1995, p. 146. 
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fenômenos, fatos observados ou a relação entre variáveis; explicativa, visando argumentar 

sobre as causas determinantes da ocorrência de alguns fenômenos, sejam eles de cunho social 

ou natural; e analítica, interpretando e analisando os fatos ocorridos e dados concernentes à 

pesquisa.30  

         À essa altura, já se faz oportuno esclarecer que a terminologia “margens”, intitulando esta 

tese denota um duplo significado. Ao tempo que refere à margem geograficamente situada entre 

o rio e a extensão de terra, ocupada pela existência e pelo trabalho da população ribeirinha, 

compondo a história do território, essa mesma população se situa também às margens das 

decisões e posicionamentos ético-políticos que afetam suas vidas e sentem os processos de 

privação que incluem a injustiça social, a discriminação, a não representação política efetiva 

das macro instituições, a segregação, dentre outros.  

         Esses processos fazem parte de uma lógica presente nas várias formas de relações 

econômicas, sociais e políticas da sociedade brasileira,31 as quais, na contemporaneidade, são 

denominadas de exclusão – categoria na pauta dos anos 9032 – e atingem crescentes 

contingentes populacionais que não se adequam aos valores disseminados pelo crescimento 

ilimitado, pelo consumismo e pela competitividade exacerbada. 

         É por essa perspectiva que o método etnográfico, ao analisar os conflitos socioambientais 

e envolver o conhecimento da categoria política, pode dar visibilidade àqueles atores 

marginalizados, desvelando conexões e elementos subsumidos nas relações sociais, talvez 

indevidamente identificados, e até as relações de poder antes ignoradas ou adormecidas nos 

complexos processos excludentes acima mencionados.  

         No que tange ao universo da pesquisa, foram contemplados os atores sociais envolvidos 

com o tema. Contudo, o tamanho da amostra foi definido em cinquenta atores sociais 

entrevistados, sendo assim divididos: quarenta e três da esfera não governamental e sete da 

esfera governamental. E aqui é imprescindível esclarecer que apesar de parecer uma divisão 

desproporcional, não se deve deste modo analisar conclusivamente, porquanto as entrevistas 

com gestores de agências e órgãos governamentais “responsáveis” pelo planejamento, 

implementação e/ou fiscalização da política ambiental nos âmbitos municipal, estadual e federal 

possuem – por si só e historicamente – representatividade diante de qualquer contingente 

                                                 
30 GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
31 SPOSATI, Aldaíza de O. et al. A assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras: uma questão em 

análise. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
32 Segundo Dupas, “[Foi] no contexto complexo de globalização e de alteração do papel do estado que surgiu a 

preocupação com o novo fenômeno que se convencionou chamar exclusão social”. DUPAS, Gilberto. Economia 

global e exclusão social: pobreza, emprego, estado e o futuro do capitalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 

16. 
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populacional ou segmento social que esteja à margem das políticas sociais, como é o caso da 

política de meio ambiente. Ainda mais se esses grupos excluídos estiverem sendo alijados 

amiúde por decisões irresponsáveis advindas daquelas instâncias governamentais.   

         Com relação à amostragem, os entrevistados foram selecionados através de amostra não 

probabilística intencional, pois esse tipo de amostra possibilita a escolha de indivíduos ou 

grupos que experienciaram e têm a dizer sobre determinados acontecimentos relacionados ao 

tema.33  

         É necessário dar o devido conhecimento de que, sendo o baixo Paraguaçu um território 

de intensos conflitos, optou-se por identificar o segmento da população tradicional (pescadores, 

marisqueiras e quilombolas) apenas por números cardinais sequenciais (1,2,3...) de acordo uma 

ordem que se estabeleceu à medida que as entrevistas foram se realizando. Este procedimento 

se deveu ao cuidado com o sigilo imprescindível para com as pessoas portadoras das 

informações obtidas e que se dispuseram livremente a fazer parte da amostragem no período da 

coleta de dados da pesquisa.34 Já os demais atores sociais entrevistados, possuem apenas as 

seguintes identificações: atores sociais não governamentais e atores sociais governamentais, 

resguardando-os também. E, por essa postura, manteve-se o sigilo às referências desses últimos 

em relação às instituições nas quais mantêm vínculos empregatícios, principalmente aqueles 

atores que atuam em funções já conhecidas na política brasileira pela denominação de “cargos 

de confiança.”  

         Relativo aos locais de realização da pesquisa, foram abrangidos Povoados e Distritos 

habitados por uma considerável população que sobrevive, majoritariamente, da pesca, da 

mariscagem e da agricultura de subsistência e se encontra situada no baixo curso do Rio 

Paraguaçu: São Francisco do Paraguaçu, Santiago do Iguape (município de Cachoeira); 

Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu (município de Maragogipe); Pilar e Sinunga 

(município de São Félix).  

         Sobre os instrumentos de pesquisa, foram utilizados na coleta de dados: fichas 

documentais (pesquisa documental); cadernos de campo, gravador e máquina fotográfica 

(pesquisa empírica ou de campo). Além destes, também houve a utilização do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). E, quanto ao período da coleta de dados, tanto 

                                                 
33 GIL, 1999. 
34 Haja vista até se pensar que as letras do alfabeto poderiam “escapar” – por assim dizer, a esse critério de cuidado 

com o sigilo – e haver alguma possibilidade de identificação daquele segmento que fez parte da coleta de dados, 

como também o desencadear de ameaças e/ou represálias ao que foi dito e registrado nesta tese. 
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documentais quanto empíricos, abrangeu do mês de outubro de 2011 ao mês de setembro de 

2013. 

         Com o intuito de possibilitar uma apreensão geral do que se propôs estudar nesta tese, 

como também propiciar a visualização dos caminhos teóricos e empíricos percorridos pela 

pesquisa, esta é apresentada em quatro capítulos, assim identificados: 

         No primeiro capítulo, intitulado Ética e crise ambiental: remontando origens e 

enfrentando riscos atuais, buscou-se fundamentar, através da revisão bibliográfica assentada 

em aportes teóricos que se debruçaram sobre o estudo de categorias relevantes a esta pesquisa 

– dentre elas a ética e a ética ambiental – a complexa relação entre sociedade e natureza. Tratou-

se de uma discussão baseada, prioritariamente, nos escritos do filósofo Hans Jonas, o qual 

difunde uma ética da responsabilidade calcada nos direitos e deveres para com as outras 

espécies vivas que habitam o planeta e, no sentido de uma práxis coletiva em prol do futuro da 

própria espécie humana, a despeito dos riscos, fomentadores da crise ambiental presenciada na 

contemporaneidade.  

         O segundo capítulo, que discutiu sobre Política, território e conflito: processos analíticos 

em interlocução, também seguiu o debate teórico referenciando outras categorias de análise que 

alicerçam a pesquisa, principalmente referentes aos conflitos socioambientais, que são o objeto 

central de investigação. Nesse sentido, discutiu-se acerca da ideia de progresso e da política do 

desenvolvimento inculcada para todo o mundo. E este debate é pertinente para entender como 

as relações de poder que perpassam as relações sociais, seja através da legitimação de aparatos 

institucionais, seja via quaisquer ações da vida em sociedade, impregnam as relações num dado 

território e desencadeiam os conflitos socioambientais.  

         No terceiro capítulo, denominado Recôncavo Baiano: poder, devastação socioambiental 

e desdesenvolvimento, a ênfase recaiu sobre um  espaço mais amplo da pesquisa, ou seja, 

elaborou-se uma caracterização do Recôncavo que margeia o baixo curso do Rio Paraguaçu, 

demonstrando  e descrevendo os seus aspectos geográficos, ambientais, econômicos, culturais, 

sociais e políticos resgatando-os historicamente, desde o período de pilhagem dos recursos 

naturais, passando pelas relações sociais baseadas na exploração de índios e negros. Esse 

percurso é feito até a época do desenvolvimentismo no Recôncavo e a valorização exacerbada 

sobre as indústrias que ali surgiram. 

         O quarto capítulo, sob o título Conflitos socioambientais: a contemporaneidade no 

território do baixo Paraguaçu, focou não apenas na análise documental acerca dos conflitos na 

contemporaneidade do território sobre o acesso, a apropriação e o uso do ambiente natural, mas 

também nas percepções dos atores sociais governamentais e não governamentais acerca dos 
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conflitos socioambientais no baixo Paraguaçu. Ainda no que se refere à discussão dos dados 

coletados, a análise abrangeu aspectos relativos à ética das populações tradicionais tomando-se 

por base os conflitos que se reproduzem ao longo dos tempos, bem como a gestão estadual e 

municipal no que diz respeito à sustentabilidade ambiental do território pesquisado. 

         Por último, nas considerações finais, após a retomada e destaque das análises teóricas 

centrais efetivadas por intermédio da pesquisa, o propósito foi de ressaltar e dar visibilidade aos 

processos ético-políticos, portanto relacionais, envolvendo os diversos atores sociais nos 

conflitos socioambientais às margens do baixo Paraguaçu. Notadamente, foram elencadas as 

formas de resistência e as estratégias utilizadas pelos extrativistas no intento de salvaguardar 

seu território e seus modos de vida. Finalmente, as sugestões apontadas tiveram abordagem na 

perspectiva de uma gestão ambiental responsável, planejada, includente e sustentável para com 

as populações tradicionais que vivem naquele território.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

ÉTICA E CRISE AMBIENTAL: REMONTANDO ORIGENS E ENFRENTANDO 

RISCOS ATUAIS 
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CAPÍTULO I – ÉTICA E CRISE AMBIENTAL: REMONTANDO ORIGENS E 

ENFRENTANDO RISCOS ATUAIS 

 

Portanto, para nós, contemporâneos, em decorrência do direito daqueles que 

virão e cuja existência podemos desde já antecipar, existe um dever como 

agentes causais, graças ao qual nós assumimos para com eles a 

responsabilidade por nossos atos cujas dimensões impliquem repercussões de 

longo prazo.35 

 

 

         Na abordagem de categorias analíticas de amplitude e num esforço teórico de 

compreensão da crise ambiental contemporânea, este capítulo tem por objetivo referenciar 

pensadores que difundiram ideias, concepções e valores de relevância acerca da categoria ética 

e, nos subcapítulos que se seguem, discutir sobre as relações sociais construídas em torno do 

ambiente natural através do debate acerca da ética ambiental como responsabilidade política 

necessária à compreensão dos riscos que desafiam a civilização tecnológica.  

         Sem prejuízo do elo histórico entre os pensadores de um período, pelo esquecimento ou 

a omissão do legado dos pré-socráticos, que questionaram a respeito da origem (arqué) do 

mundo (cosmos) e elaboraram o conceito de totalidade de tudo que existe e de tudo que acontece 

(physis) para compreender o funcionamento da natureza e a dinâmica da sociedade,36 é válido 

ressaltar que os ensinamentos de uma etapa da história marcaram profundamente a cultura 

ocidental e vigoram na contemporaneidade por sua constante e pertinente retomada.  

         A ética enquanto campo de reflexão e investigação sobre os critérios que legitimam as 

ações humanas tem seu início a partir do instante em que os questionamentos filosóficos 

mudaram de objeto: o foco de atenção foi transferido do cosmos aos problemas que permeiam 

a vida do homem em suas relações sociais. Sua origem, entre os gregos, se difundiu no cotidiano 

de comunidades pequenas que mantinham relações próximas e recíprocas.37  

 

A melhoria do homem através da reflexão prática, ou seja, ética, não se faz 

pelo fornecimento de receitas concretas, mas através do próprio saber, à 

medida que o homem desce às raízes de seu agir. A filosofia não atinge a ação 

                                                 
35 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução: 

M. Lisboa e L. B. Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 91-92. 
36 GARCIA. Loreley. A aventura humana na terra: altos e baixos do conceito de Natureza no Ocidente. In: 

ANDRADE, Maristela. O. de. (Org.). Sociedade, natureza e desenvolvimento: interfaces do saber ambiental. 

João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2004. 
37 OLIVEIRA, 2004. 
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em sua totalidade, mas apenas no momento do saber, que é também 

constitutivo da ação.38  

 

 

         As experiências individuais e coletivas que vigoram entre as comunidades humanas39 são 

envoltas em regras, normas, valores e princípios, denominados pelos gregos de ethos,40 que dá 

origem à palavra ética e cuja derivação etimológica tanto provém de éthos, com acentuação na 

primeira vogal que leva à sua pronúncia aberta, expressando costume (hábito ou uso); quanto 

do vocábulo êthos, com acento e pronúncia grave, significando morada (abrigo ou residência) 

e também caráter (temperamento ou modo de ser). Ou seja, trata-se do comportamento humano 

na dinâmica relacional das sociedades que, formalizado institucionalmente, objetiva regular a 

vida em comum. Nesse sentido, a “ética é a ciência dos fins, meios e móveis da conduta, a partir 

do estudo da natureza humana”.41 

         Partindo dessa premissa histórica, a reflexão ética questiona a validade deste ethos que 

norteia as relações estabelecidas entre os homens em dadas situações históricas e, cuja 

ontologia,42 possibilita tanto a diferenciação quanto à compreensão entre ser natural – 

puramente dotado de ações imediatas e instintivas – e ser social, este paulatinamente 

amadurecido e dotado de capacidades que o distingue dos outros entes vivos que habitam a 

natureza.  

         Através das experiências que vivencia, o homem tem de conquistar-se e, ao mesmo tempo, 

ir conquistando seu ser no mundo. A esse respeito, infere-se: “Assim, a conquista da 

humanidade do homem é marcada por uma ‘tensão ontológica fundamental’, que constitui a 

experiência originária de sua vida”.43 

         Essa “tensão ontológica fundamental”, na análise de filósofos contemporâneos, concerne 

às capacidades que pouco a pouco são desenvolvidas, fruto da construção de mediações que o 

homem estabelece em meio à natureza e da qual necessita para sua própria sobrevivência. Essas 

                                                 
38 Aristóteles, apud Oliveira, 1993, p. 64. 
39Referência à pólis e o vínculo estabelecido entre os cidadãos gregos e a vida pública, consequentemente, à 

política. Sobre esse aspecto, vale a nota de esclarecimento expressa por Oliveira (1993, p. 60): “Consoante 

Aristóteles, a política situa-se no contexto do intersubjetivo, linguisticamente mediado, onde o que está em jogo é 

a própria construção do ser comunitário do homem. [...] Enquanto práxis, a política aponta para uma harmonia de 

interesses e iniciativas. Em linguagem habermasiana, poderiamos dizer que a política, no sentido aristotélico, 

refere-se à razão comunicativa e não à razão instrumental.” 
40Do grego, ethos, que significa “[...] costume [ou] índole natural, temperamento, caráter; conjunto de disposições 

físicas e psíquicas de uma pessoa [...]; as quais determinam que virtudes e vícios cada indivíduo é capaz de 

cometer.” Cf. CHAUÍ, Marilena de S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005, p. 310. 
41 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1982, p. 360. 
42 A ontologia refere-se ao “[...] estudo ou conhecimento do Ser, dos entes ou das coisas tais como são em si 

mesmas, real e verdadeiramente.” Cf. CHAUÍ, Marilena de S. Introdução à história da filosofia: dos pré-

socráticos a Aristóteles. Vol. 1;  2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 210. 
43 OLIVEIRA, 1993, p. 12. 
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mediações, por sua vez, vão se consolidando através da sociabilidade, da comunicação, da 

consciência, da liberdade e da universalidade, visto que são conquistas decorrentes do 

desenvolvimento sócio-histórico do indivíduo no seu processo de humanização.  

         A sociabilidade perpassa todas as formas de atividades do homem que se constitui como 

tal nas relações que estabelece com outros semelhantes – trata-se da interação e do 

reconhecimento mútuo como seres de uma mesma espécie e que dependem uns dos outros para 

viver. 

         As formas sociais de comunicação, como a linguagem articulada, permitem expressar 

conhecimentos desenvolvidos no pensamento – exteriorizando-os e viabilizando-os. Pela 

consciência, o ser social conhece a natureza e se conhece a si mesmo. O homem pode fazer 

escolhas, superar limitações e criar alternativas, o que se refere ao exercício da liberdade. Pelo 

fato do ser social desvincular-se do dado imediato e ampliar suas capacidades, ele universaliza-

se. Essas particularidades é que fazem o homem se instituir como sujeito ético.44  

         O sujeito ético-moral é socialmente considerado capaz de responder por seus atos em 

termos morais, o que o leva a discernir entre valores, tais como, bom/mau, justo/injusto, 

belo/feio; é o mesmo que ter senso ou consciência moral. Uma ação moral consciente é aquela 

na qual o sujeito assume que o outro pode, ou não, sofrer as consequências por seus atos. Por 

isso, a moral supõe o respeito ao outro – conhecido por alteridade – e a responsabilidade em 

relação às consequências da ação sobre os outros.45  

         Não obstante os conceitos de ética e de moral serem tomados por alguns autores como 

sinônimos, cada uma das concepções tem função diferenciada. A tradição filosófica discorre 

que a ética, ao tempo que reflete sobre os valores humanos e o sentido da vida, orienta as 

escolhas a partir de uma teleologia: a existência ideal. Já a moral, é pragmática e se refere à 

efetividade dos atos regidos por normas estabelecidas. Seu caráter imperativo regula e dita a 

existência humana através do dever ser. “Não se pode, entretanto, renunciar nem a uma nem à 

outra, porque são vias convergentes, apesar de diferentes, que regulamentam a conduta pessoal 

e social.”46  

         Entretanto, a ética só tem sentido se o indivíduo transpuser sua singularidade, sua vida em 

si mesma e passar a se relacionar com o outro, pressuposto fundamental nas relações. Com 

                                                 
44 LUKÁCS, Georg. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. In: NETTO, José Paulo. 

(Coord.). Ontologia social, formação profissional e política. Caderno do Núcleo de Estudos e Aprofundamento 

Marxista – NEAM. Vol. 1, São Paulo: PUC/SP, 1997. 
45 BARROCO, Maria Lúcia S. Ética: fundamentos sócio-históricos. São Paulo: Cortez, 2008. 
46 SANTOS, Antônio Carlos dos. A via de mão dupla: tolerância e política em Montesquieu. Ijuí: Ed. Unijuí; 

Sergipe: EDUFS, 2006, p. 82-83. 
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efeito, é importante lembrar que atitudes éticas como solidariedade e companheirismo supõem 

o estar acima das necessidades, desejos e paixões singulares, porquanto exige pensar no outro 

e sair da condição de indivíduo egoísta, voltado exclusivamente para si. Pode-se validar essa 

análise partindo-se de mais um pressuposto, o de que o ser social só é passível de existir diante 

das seguintes condições: 

 

1) Ser consciente de si e dos outros; 2) ser dotado de vontade; de capacidade 

para controlar e orientar paixões para estar em conformidade com as normas 

e valores reconhecidos pela consciência moral; de capacidade para deliberar 

entre várias alternativas possíveis; 3) ser responsável; reconhecer-se como 

autor da ação; assumi-la, bem como as suas consequências, respondendo por 

elas; ser livre; ser capaz de se oferecer como causa interna de seus 

sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que 

o forcem e o constranjam a sentir, a querer e a fazer qualquer coisa; dar-se a 

si mesmo as regras de ação.47  

 

         A partir das condições acima citadas, a ênfase reside então na exigência de uma ética de 

corresponsabilidade global, numa “macroética da solidariedade histórica”48 na qual também se 

torne cada vez mais possível não apenas a convivência que respeite as diferenças entre os seres 

humanos, mas o seu acesso às condições básicas de sobrevivência e o reconhecimento da sua 

dignidade “no contexto de um mundo em processo de globalização e ameaçado por um colapso 

ecológico e social”.49 

         Adensando esse debate, após a abordagem que se pretendeu elaborar sobre os conceitos e 

os fundamentos que desencadearam o estudo da ética, nos próximos subcapítulos as discussões 

passarão a enfocar a ética ambiental como um ramo da ética aplicada.  

 

1.1 Ética ambiental: um debate necessário à relação sociedade-natureza 

 

         Este subcapítulo e os itens que o compõe visam discutir, à luz da teoria da 

responsabilidade, uma nova perspectiva ao pensar e ao agir dos homens frente aos desafios 

postos pela relação sociedade-natureza, principalmente a partir de como esta relação vem se 

configurando na contemporaneidade.  Trata-se de um debate empreendido através da vertente 

crítica, na medida em que encontra pertinência com a temática desta tese, tanto diante das 

relações de poder instituídas historicamente e da degradação ambiental que se evidenciam no 

                                                 
47 CHAUÍ, 2005, p. 309.  
48 OLIVEIRA, 2004, p. 27. 
49  Ibidem. 
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território pesquisado, quanto através dos conflitos socioambientais que o caracteriza, os quais 

serão mais adiante detalhadamente analisados, em capítulos subsequentes a este. 

         Pela discussão proposta nesta tese, é perceptível que a crise vivenciada na atualidade não 

se caracteriza por fatores econômicos, sociais, culturais, políticos, tomados isoladamente, ou 

por países, regiões ou pequenos contingentes populacionais específicos, mas ganha proporções 

que caracterizam uma etapa da história da humanidade, como a seguir é esclarecido: 

 

Etimologicamente, a palavra crise provém do grego krínein: decidir; discernir. 

Neste momento, a tessitura de representações, de valores, de conceitos 

mediante a qual o ser humano tece sua inserção no mundo está como 

esgarçada. Por isso, encontramo-nos diante de um desafio: o de saber decidir 

e discernir, o de saber realizar uma superação criadora deste momento que nos 

permita alcançar um novo patamar de pensamento, uma outra maneira de 

experienciar o mundo e a nós mesmos. No caminho desta superação, temos de 

nos defrontar com uma questão essencial: O que significa para nós ser um ser 

humano?50 

 

         É advertido que a fase histórica compreendida como modernidade, no afã de 

enquadramento da vida aos ritmos da sociedade industrial e da exacerbação das conquistas 

tecnológicas desencadeadas com o projeto de domínio da natureza, levou a civilização atual a 

fazer da híbris51 sua virtude máxima. 

          Por essa premissa, não é de estranhar o fato de o homem ser a espécie viva que vem 

protagonizando a ameaça sobre a permanência e a existência futura de todas as demais espécies, 

o que tem suscitado, especialmente nos meios acadêmicos e nos movimentos sociais de caráter 

ambientalista – estes se destacando com diagnósticos contundentes e propostas inovadoras nas 

conferências e fóruns específicos à temática – a necessidade de buscar-se uma nova ética, com 

a perspectiva que possa contemplar, em suas reflexões, a maneira com que os seres humanos 

vêm relacionando-se com a natureza.  

 

O Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere forças 

antes inimagináveis e a economia o impulso infatigável, clama por uma ética 

que, por meio de freios voluntários, impeça o poder dos homens de se 

transformar em uma desgraça para eles mesmos.52 

 

                                                 
50 UNGER, Nancy M. Da foz à nascente: o recado do rio. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2001, p. 19. 
51 Refere “[Ao] entendimento do ser humano como fundamento e referencial de tudo o que existe” (UNGER, 2001, 

p. 26). Em outros termos: “Tudo o que ultrapassa a medida, excesso, desmedida; em geral, indica algo impetuoso, 

desenfreado, violento, um ardor excessivo. Nos seres humanos é insolência, orgulho, soberba, presunção.”  Cf. 

CHAUÍ, 2002, p. 502. 
52 JONAS, 2006, p. 21. 
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         Da repercussão frente à constatação das desastrosas ações do homem no meio ambiente 

do qual se serviu como um bem gratuito à sua disposição sem levar em conta a finitude dos 

recursos naturais, alguns teóricos da ética corroboram com a postura de abranger no debate 

ético questões ambientais53 para além de problemas eminentemente relativos às relações 

humanas. Assim, a ética ambiental visa responder as questões que se referem às ações e às 

obrigações morais do homem sobre o ambiente natural, através da crítica fundamentada 

mediante a construção de critérios e argumentos analíticos. 54 

         Ao se conceber a ética como um sistema de valores que tem por objetivo precípuo orientar 

a vida humana,55 explica-se que a ética ambiental, por seu turno, tem como finalidade propor 

um sistema de valores associados à manutenção do equilíbrio da natureza e, para isso, propõe 

uma racionalidade produtiva alternativa, que considere novos potenciais de desenvolvimento 

sem os constantes impactos sobre o meio ambiente. 

         Além de envolver questões no âmbito científico, filosófico, econômico, social, político e 

outros tantos que têm a intervenção das comunidades humanas, os argumentos morais na área 

da ética ambiental também agregam questões levantadas pelas noções do valor intrínseco e do 

valor instrumental.56 Posto o debate, a polêmica é instaurada com filósofos que defendem uma 

ou outra posição valorativa e, apesar de se argumentar que o conteúdo ético desses valores é 

plausível, ambos valores – na opinião desses teóricos – não têm fundamento de obrigatoriedade:  

 

O objeto da obrigação humana eram os seres humanos ou, na pior das 

hipóteses: a humanidade, e além dela nada mais na Terra. [...] nada disso deixa 

de ter sua força vinculativa. Mas agora é a biosfera toda do planeta – com sua 

plenitude de espécies, e com sua fragilidade (descoberta há pouco tempo) em 

face das intervenções desmedidas do ser humano – que reivindica uma parte 

do respeito devido a todos os que têm em si mesmos seu fim – ou seja, a todo 

vivente.57 

                                                 
53 “As questões ambientais emergem a partir de uma grande gama de desafios: espécies em extinção, poluição, 

necessidade de preservação das reservas florestais e da vida selvagem, tratamento dado aos animais, proteção do 

ecossistema, mudanças climáticas, tratamento e reciclagem dos lixos orgânicos e não-orgânicos, aumento da 

população global, alocação de recursos, uso de energia, produção de alimento, fome e miséria no mundo, justiça 

social, compromisso com o bem e a sobrevivência da geração futura com boa qualidade de vida.” Cf. VIDAL, 

Vera. Filosofia, ética e meio ambiente. In: SANTOS, Antônio C. dos. (Org.). Filosofia e natureza: debates, 

embates e conexões. São Cristóvão, SE: Editora da UFS, 2008, p. 131-132. 
54 Ibid., 2008. 
55 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.  6. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2008. 
56 Vale distinguir entre as noções valorativas: o valor intrínseco é aquele inerente a algo e constitui-se a partir de 

si mesmo, independe, portanto, da utilidade que lhe confere o mundo humano; já o valor instrumental ou extrínseco 

é utilitarista, é o valor que tem como parâmetro o alcance de uma finalidade. Ver: SINGER, Peter. Ética prática. 

2. ed. São Paulo: Martins Fontes: 1998. 
57 GRONKE, Horst; LITTIG, Beate. Problemas ambientais, ética e política ambientais: os riscos ecológicos como 

desafio para a ética do discurso. Tradução de Paulo A. Soethe (UFPR). In: Revista Impulso, Vol. 13, nº 30, 

Piracicaba, SP: Ed. UNIMEP, 2002, p. 28. 
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         Nota-se, contudo, que o tema ao configurar um grande dilema moral pode encaminhar-se 

para uma solução fundamentada na postura racional de uma ética universalista e 

consequencialista, que leve em consideração não só as intenções dos agentes, mas os efeitos 

dos seus atos.58 Dito de outra forma, esse posicionamento inicialmente se refere ao resgate 

ontológico de vinculação do ser humano com a natureza, vínculo constituído intrinsecamente 

desde sua origem como parte da natureza “na dimensão físico-biológica de sua estrutura de 

ser”.59 E, em seguida, diz respeito à consciência de que o homem não é o único ser dotado de 

valor intrínseco, mas os seres da natureza também o possuem, isto é, a esfera do ser não se 

reduz à esfera do ser humano na estrutura básica do universo. 

         Algumas posições que fundamentam esse debate, basicamente se referem à corrente do 

antropocentrismo e à corrente do biocentrismo.  A primeira defende a primazia do homem no 

mundo como único ser dotado de racionalidade. Portanto, a sua preservação, é a garantia da 

proteção do meio ambiente. A segunda, tanto atribui quanto preconiza valor intrínseco a todos 

os seres da natureza, indistintamente.60 

         É possível inferir que o conflito entre as duas concepções acima mencionadas é recorrente 

e o consenso, está longe de ser estabelecido. Observa-se que “há uma antinomia latente na 

relação entre o homem e a natureza: ou se valoriza o primeiro, dando-lhe todo o instrumental 

para o progresso e bem-estar, ou se dá ênfase à proteção da natureza [...].”61 

         Nesse sentido, é ponderado que no estabelecimento do debate sobre uma ética de 

preservação da vida de seres não-sencientes, estes devem ser considerados tão importantes 

quanto os seres sencientes, “[...] e fazê-lo plausivelmente, é uma tarefa difícil”.62 Para além 

desse argumento, existe o dado irrefutável de que por mais que se queira fugir a uma ética de 

bases antropocêntricas, é missão quase impossível se forem formuladas perguntas do tipo: A 

partir da visão/concepção de quem os seres não-sencientes serão defendidos? Quais os 

parâmetros de bom ou mau para as criaturas não-sencientes? Quem os formulou? De quem 

parte os juízos de valor? A partir de quais argumentos suas vidas têm importância? Por quê? A 

resposta estaria então no caminho de volta, por assim dizer, na retomada da teoria ontológica 

                                                 
58 OLIVEIRA, 2004. 
59 Idem, p. 35. 
60 SANTOS, Antônio Carlos dos. Em torno da ética ambiental. In: SANTOS, A. C. dos; BECKER. E. (Orgs.). 

Entre o homem e a natureza: abordagens teórico-metodológicas. Porto Alegre: Redes Editora, 2012. 
61 Ibid., p. 43. 
62 SINGER, 1998, p. 59. 
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para explicar e discernir acerca do próprio homem e sua relação intrínseca com o ambiente 

natural, com a natureza. 

         Engajamentos nessas discussões, bem como questionamentos, são perceptíveis na 

literatura especializada e, na contemporaneidade, intensificam-se as mobilizações para a 

consolidação de uma postura eticamente comprometida com a superação dos desafios que 

impõem a ação humana sobre os recursos naturais. Tem-se a sensação de que esses desafios 

sempre estão a se renovar na história da própria humanidade, mas as análises produzidas em 

torno da relação homem-natureza tendem a ensejar uma possível redefinição de valores da 

sociedade, análises que podem ser desencadeadoras de uma consciência voltada para o deixar 

de agir de modo irresponsável com rebatimentos impactantes sobre os recursos naturais.   

         Pela defesa de uma percepção em torno da relação homem-natureza baseada em novos 

parâmetros, é asseverado que “[...] todas as disciplinas do conhecimento, todos os saberes, todos 

os humanos devem fazer parte dessa mesma preocupação, independentemente de ser 

antropocentrista ou biocentrista.”63 

         E, além disso, se as crises, os riscos e a própria magnitude desses referenciam 

constantemente a necessidade de tomada de decisões na área ambiental, também sinalizam ao 

homem para a possibilidade de pensar, analisar e prever, com lucidez, sobre as consequências 

da sua ação sobre a natureza, o que parece instigar um novo imperativo moral elaborado e 

implementado diante da realidade que se verifica. 

 

1.1.1 A ética frente ao paradigma desafiador da civilização tecnológica 

          

         O paradigma desafiador da civilização tecnológica impôs mudanças no agir humano 

frente aos dilemas provenientes dos riscos ambientais, tais como: poluição do solo, dos recursos 

hídricos e do ar por contaminação química, física, biológica; acidentes em usinas e fábricas 

decorrentes de substâncias tóxicas; poluição e aquecimento atmosférico resultantes do 

crescimento do tráfego automobilístico; desmatamentos, com avanços de empreendimentos 

imobiliários e construção de usinas hidrelétricas sobre grandes ecossistemas, habitats naturais 

de espécies da flora e da fauna, algumas inclusive sob a ameaça de extinção.  

         Essa problemática repercutiu sobremodo na ética que, por sua vez, abriu novas 

perspectivas sobre o agir humano, ampliando e até propondo superar o âmbito de análise da 

ética tradicional. Para ratificar essa afirmação, são postas em evidência algumas características 

                                                 
63 SANTOS, 2012, p. 44. 
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do agir humano no passado em relação às questões dos riscos e ameaças enfrentados pela 

civilização do presente. 

         Nesse sentido, tudo o que dizia respeito ao mundo não humano, no domínio da tékhne64 

era tido como eticamente neutro (exceto a medicina), ou seja, não havia interesse ou significado 

ético para o que não fosse da esfera da atuação e das relações dos homens entre si e consigo 

mesmos. Nisso reside uma das inferências concernentes à análise das ações e comportamentos 

do homem no passado: “[...] toda ética tradicional é antropocêntrica.”65 A afirmação também é 

decisiva se for analisado, retrospectivamente, que na história da humanidade os impactos 

causados pela técnica sobre os demais seres vivos ainda não eram perceptíveis, nem objeto de 

investigação científica ou do debate crítico-filosófico.  

         A ética preocupava-se com o “aqui e agora”, o agir correto tinha critérios limitados e 

imediatos e as consequências também se situavam dentro dessa esfera circunscrita de ação, se 

por longo tempo aqueles efeitos viessem a aparecer, estavam entregues à providência ou ao 

destino. Caracterizava-se como uma ética individual, na qual a repercussão e o alcance do agir 

sobre a coletividade praticamente inexistiam.   

         Os indivíduos em suas relações são, sob esse ponto de vista, partícipes de um presente 

comum, de momentos vivenciados no curso de suas vidas em que a ação ocorre num limite 

específico da dualidade espaço-temporal de suas existências. Se uma ação é boa ou má, o juízo 

de valor é decidido e recai numa circunstância de prazo determinado, é sempre no momento 

presente que ocorre a “realização ou violação do bem humano”.66 

         O conhecimento do homem, no âmbito da ética tradicional, não pressupunha 

planejamentos, antecipações ou conjecturas acerca do que poderia vir a acontecer no futuro, 

muito menos em relação aos resultados da sua intervenção na natureza, visto que esta não fazia 

parte das preocupações éticas. O saber humano estava na mesma proporção do seu poder, de 

certa forma limitado. 

         Porém, um novo cenário vai sendo vislumbrado a partir da relação sociedade-natureza e 

à ética é imposta uma dimensão inovadora, a de contenção do poder de agir do homem sobre 

os recursos naturais, visto que a técnica moderna a tudo modificou usando de métodos rápidos 

e intensivos, e com reflexos danosos ao ambiente natural, se for comparado ao avanço da técnica 

de períodos passados da história da humanidade. Ainda assim, é oportuno frisar que estes 

                                                 
64 “Arte manual, técnica; ofício, profissão; habilidade para fabricar, construir ou compor alguma coisa ou artefato 

[...].” (CHAUÍ, 2002, p. 511).  
65 JONAS, 2006, p. 35. 
66 Ibid., p. 37. 
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períodos também tiveram sua parcela de impacto sobre a natureza, mas nada e nenhum evento 

de caráter antrópico que possa servir de parâmetro ao que se assiste atualmente em escala 

planetária.67 A diferença entre os empreendimentos do passado e a práxis técnica do presente é 

imensa se levados em consideração três aspectos importantes: a magnitude da ação artificial 

sobre o meio ambiente, o caráter cumulativo da expansão dos seus efeitos e a irreversibilidade 

dos danos.68 

         Um fato contundente acerca da ética tradicional frente a uma nova proposta do homem 

relacionar-se com o ambiente natural é que no âmbito daquela ética, os valores humanos podem 

ser reconstituídos, revistos, isto é: “As ocasiões recorrentes [...] dispõem as suas alternativas de 

ação [...]”69, o que significa dizer que os atos continuamente realizados entre os homens podem 

ser, quase na sua totalidade, restabelecidos. Já na relação entre o humano e a natureza, 

concomitante às mudanças tecnológicas em larga escala com efeitos negativos sobre a 

coletividade, aquela condição de reconstituição do que está destruído ou em fase de extinção 

relacionado ao que havia anteriormente, pode inexistir. 

                   Contudo, é importante esclarecer que, de modo algum, são descartados os valores da ética 

individual, como os que dizem respeito à misericórdia, à honradez, e outros tantos, são até 

reconhecidos e postula-se sua validade no espaço das relações de proximidade. O que se 

enfatiza para construir uma argumentação, é o fato de que uma nova ética torna-se necessária à 

medida que a práxis tecnológica da ação coletiva reveste-se de uma amplitude e domínio 

desmedidos sobre a natureza, tornando-a vulnerável, enfim, fragilizada desde a sua constituição 

até o seu desenvolvimento. Desse modo, o argumento adquire sentido e valor quando se 

constata que as próprias interações humanas de proximidade estão em risco pela extensão e 

periculosidade do potencial tecnológico envolvido no agir humano.70 

         É ratificada nessa proposição que nenhuma ética precedente teve que considerar a vida 

humana numa perspectiva global e futura acerca da preservação das espécies. Em razão disso, 

uma nova concepção de deveres e direitos deve ser elaborada e posta em prática a partir da 

constatação da vulnerabilidade da natureza diante das sucessivas intervenções técnicas a que 

foi submetida e dos danos produzidos71. Sobre isso, é enfatizado que: “A natureza como uma 

                                                 
67 Mais adiante, esta discussão é detalhada no subcapítulo: Os riscos e as “novas” crises ambientais: uma lógica 

complementar.  
68 JONAS, 2006. 
69 Ibid., p. 40. 
70 Cf. GIACOIA JÚNIOR, Oswaldo. Hans Jonas: o princípio responsabilidade. In: OLIVEIRA, Manfredo A. de. 

(Org.). Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
71 Daí o surgimento da ciência do meio ambiente – a Ecologia. Cf. JONAS, 2006. 
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responsabilidade humana é seguramente um novum sobre o qual uma nova teoria ética deve ser 

pensada.”72 

         Ao serem estabelecidas as limitações da ética tradicional e a necessidade de uma nova 

postura ética, chama-se a atenção, a partir do que foi exposto, para a insuficiência da ética 

circunscrita apenas às relações humanas intersubjetivas. Acentua-se, portanto, que diante das 

dimensões que o poder humano, em ampla escala vem exercendo sobre os recursos naturais e 

sobre as situações que põem em risco a sobrevida humana na Terra, há de se agir de modo 

compatível com esses dilemas emergentes. A análise remete a uma exigência que a ética 

tradicional não pode abarcar, e que assim, acaba recaindo sobre um novo patamar ético 

assentado nas bases da responsabilidade do homem para com a vida futura. O que diz respeito 

ao objeto de discussão do subitem a seguir.  

 

1.1.2  Por uma ética pautada no dever de responsabilidade    

 

         Ao tempo em que surge uma nova representação do homem como elemento causador das 

mudanças ambientais em curso, soma-se a necessidade crescente de dever ser responsável pela 

natureza que o cerca, natureza esta agora tornada objeto do poder humano. Apesar disso, 

pensando-se a respeito de toda a história de domínio do ser social sobre os elementos 

constitutivos dessa natureza, constata-se que é “[...] diante da qual todos os antigos objetos da 

ação humana parecem minúsculos!”73 Certamente é impossível estabelecer comparação entre a 

magnitude dos fenômenos e elementos naturais com os artefatos ou projetos sociais construídos 

ao longo das civilizações, tendo em vista a seguinte afirmação que se refere ao caráter de 

efemeridade das elaborações artificiais: “Estados erguem-se e caem, dominações vêm e vão, 

famílias prosperam e degeneram – nenhuma mudança é para durar.”74  

         As mudanças ocorridas nas capacidades do agir humano – consciência, universalidade, 

comunicação, liberdade, sociabilidade – se relacionam à ética que, por seu turno, também se 

transforma e exerce influência sobre as ações e as novas capacidades que são adquiridas pelo 

ser social ao longo da sua existência. Em se tratando das mudanças perpetradas pela ação 

humana nas questões ambientais do presente75 com efeitos no futuro, surge a proposta de uma 

                                                 
72 Ibid., p. 39. 
73 Ibid., p. 39. 
74 Ibid., p. 33. 
75 Sobre isso, Jonas defende que as ações humanas poderiam ser previsíveis e responsáveis sobre os impactos 

ambientais, tanto melhor agir desse modo do que pela pressão em torno de interesses político-econômicos.  
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ética pautada na responsabilidade, como forma de tentar responder aos desafios e dilemas 

postos à humanidade. 

         Entretanto, a orientação para uma ética da responsabilidade não é recente no arcabouço 

teórico da disciplina filosófica. Max Weber, ao estabelecer os princípios da ética da convicção 

e da ética da responsabilidade, diferencia uma da outra, haja vista a primeira relacionar-se ao 

alcance de objetivos e de finalidades almejadas sem a preocupação com as consequências 

advindas dos atos realizados; e a segunda, concerne à ponderação sobre os riscos que emanam 

de quaisquer ações empreendidas.76  

         É válido sublinhar que esses princípios éticos, que compõem a teoria weberiana, estão 

fortemente ligados à herança da ética tradicional. Nesta, as preocupações com o futuro porvir 

inexistem e a responsabilidade é dimensionada pelos limites de espaço e tempo e à medida que 

as ações se desenvolvem. Para melhor esclarecer esse dado, pode tomar-se a virtude como 

exemplo, pois ela “representa o melhor Ser possível dos homens”77 no instante do agir 

responsável para os que convivem entre si. No que tange a um futuro longínquo, a postura é de 

que não há com que se importar. O bem das situações vivenciadas no presente é o verdadeiro 

foco dos interesses, tanto da esfera pública quanto da esfera privada, e a compreensão que se 

tem é de continuidade das realizações do agora projetadas para o futuro, no mais, o que existe 

são incertezas entregues ao acaso. 

         Essas premissas são sobrepujadas na formulação do dever ser responsável, se 

consideradas e analisadas na dinâmica com que as mudanças acontecem na contemporaneidade, 

como também o potencial de surgimento de coisas/fenômenos novos, antes desconhecidos e de 

difícil adaptação pelos seres vivos. Nessa direção, também são destacados os processos que 

superam os limites (desmesura) da produção e do consumo:  

 

O sucesso econômico é representado pelo aumento per capita da produção de 

bens com a diminuição de dispêndio de trabalho, de onde decorre um aumento 

de bem-estar crescente e uma elevação, até mesmo involuntária, do consumo 

para (potencialmente) todos no interior do sistema; resultado: gigantesca 

intensificação no metabolismo do conjunto do corpo social com o meio 

ambiente natural.”78 

 

          

                                                 
76 Cf. WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. Tradução de L. Hegenberg e O. S. da Mota. 18. ed., São 

Paulo: Cultrix, 2011. 
77 JONAS, 2006, p. 209. 
78 GIACOIA JÚNIOR, 2000, p. 203. 
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          Mas, perante essas argumentações, qual o conceito de responsabilidade? E, para além de 

um conceito estabelecido, por que é imperiosa a necessidade da responsabilidade figurar como 

objeto central na esfera da ética?  

         Na perspectiva de uma nova ética, a indagação acima encontra a seguinte resposta: “A 

responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em relação a um outro ser, que se 

torna ‘preocupação’ quando há ameaça à sua vulnerabilidade.”79 Pelo exposto e nos moldes de 

uma ética que vislumbra o outro para além das relações humanas, depreende-se do conceito 

acima que “um outro ser” pode não estar tão próximo ao sujeito da ação, portanto, a ideia de 

espaço limitado adquire nova compreensão em relação àquela ética tradicional.  E, sobre a 

“ameaça”, aqui se referindo à intensa destruição dos recursos naturais, há a conotação de algo 

que não aconteceu, mas está passível de ocorrer num futuro previsível, e aí, foge-se 

completamente à cronologia de tempo determinado proposto pela ética acima mencionada.  

         Defende-se uma tese de que o presente suscita questões sobre a relação dicotômica entre 

sociedade e natureza nunca antes postas ao crivo ético. Justifica-se, por isso mesmo, que os 

problemas originados dessa relação devem ser analisados de acordo concepções diferenciadas 

sobre direitos e deveres e a partir de princípios a serem estabelecidos por uma nova ética. Nesse 

sentido, sob outra perspectiva ético-política, o dever de ser responsável adquire centralidade, 

porquanto o amplo poder quase escatológico dos processos técnicos empreendidos pela ação 

do homem está além dos preceitos estabelecidos pela ética tradicional.  

         Um imperativo ético fundado nas bases do conceito de responsabilidade é então 

elaborado: “Aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de 

uma autêntica vida humana sobre a terra.”80 A mensagem essencial é a de que o homem pode 

pôr em risco a própria vida, mas em hipótese alguma a da humanidade, ou seja, transmite-se o 

sentido de compromisso político,81 de dever para com a coletividade, para com os seres vivos, 

para com o planeta enquanto habitat de todas as espécies.  

         A nomenclatura “imperativo ético” reporta à Immanuel Kant e seu princípio: “Age apenas 

segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.”82 

                                                 
79 Jonas, 2006, p. 352. 
80 Id., p. 47. 
81 A esse respeito Jonas considera que se exprime de forma extremada, mas nisso é necessário discordar do filósofo 

quando verificada tanto a clareza quanto a coerência do que afirma: “[...] a primeira de todas as responsabilidades 

é garantir a possibilidade de que haja responsabilidade.” (2006, p. 177). E, não menos importante, talvez até 

anterior à afirmação acima, seja a que traz em si uma das capacidades essenciais da ética: a consciência. A referida 

afirmação está registrada pela Profª Maria Clara L. Bingemer, no prefácio da obra do próprio Jonas, e diz: “Para 

que haja responsabilidade é preciso existir um sujeito consciente.” Ibid., p. 18. 
82 Cf. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: Os Pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1984, p. 129. 
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Quanto àquele imperativo inovador, atém-se ao todo universal e não ao comportamento 

privado. O aspecto de universalização desse agir emana coerência, porque propõe a ação 

responsável que repercute sobre o coletivo, ou seja, “[...] não a do ato consigo mesmo, mas a 

dos seus efeitos finais para a continuidade da atividade humana no futuro.”83  

         Uma mensagem não menos importante e que está muito patente no imperativo ético acima 

referido, é o sentido da imprescindibilidade de atentar-se para um efetivo desenvolvimento 

sustentável, alicerçado na garantia de um meio ambiente conservado84 e preservado85 às 

gerações que estão porvir. E estas representam no futuro, tanto quanto os outros seres vivos do 

presente, o objeto da responsabilidade. 

         Ainda assim, o que de fato é proposto nesta nova perspectiva das relações entre sociedade 

e natureza? A proposta se baseia em uma ética de responsabilidade de longo alcance, que 

envolve dois aspectos relevantes: o primeiro, é a postura de humildade86 – é necessário que esta 

seja assimilada em substituição à hybris87 – frente ao excesso de “poder fazer”, que vem 

sobrepujando o “poder de prever”, a precaução essencial, pois a falta de domínio sobre os 

resultados futuros advindos desse fazer desmedido sugerem uma “contenção responsável”.   

         O segundo aspecto, reside na importância de consolidar o caráter de responsabilidade, 

formulando-se princípios a serem seguidos na instância ética. Isso, inclusive, porque a dúvida 

e a preocupação devem ser pertinentes se tiver que levar em conta a questão da real capacidade 

dos governos representativos no enfrentamento dos novos desafios e das novas exigências que 

se apresentarão num cenário futuro. Por ora, esse aspecto ficará em suspenso, voltando a ser 

objeto de discussão mais adiante, em tópico específico que possibilitará a abordagem de 

propostas sinalizando a aplicabilidade da ética da responsabilidade. 

         Contudo, para a discussão que segue nesse texto, é importante esclarecer que a teoria da 

responsabilidade, como uma teoria de conteúdo ético, lida tanto com o aspecto da objetividade 

                                                 
83 Ibid., p. 49. 
84 Reporta à teoria conservacionista do engenheiro florestal Gifford Pinchot, cuja premissa está no uso que o 

homem faz dos recursos naturais, dando a devida atenção às gerações que povoarão o planeta e desses recursos 

necessitarão para a própria sobrevivência. Esta teoria traz em si o conceito expresso de desenvolvimento 

sustentável. Ver: DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 

USP, 2004. 
85 Diz respeito à corrente preservacionista, criada pelo escritor e naturalista John Muir, na qual se difunde um 

enfoque radical de reverência à natureza para a apreciação puramente estética e espiritual da vida selvagem – 

wilderness. Idem.  
86 Humildade também denominada por Jonas como “signo da modéstia”, 2006, p. 349. 
87 Sobre a desmedida do poder do homem, Giacoia refere: “Numa alusão sutil a Spinoza e Wittgenstein, Jonas 

apresenta seu ensaio como um Tractatus tecnologico-ethicus, cujo telos subjacente é reencontrar o ideal grego de 

medida, de pensamento anti-hybris, que vincula ética à ideia de limite, moderação, contenção e austeridade.” Cf. 

GIACOIA JÚNIOR, 2000, p. 195. 
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quanto com o aspecto da subjetividade. As questões objetivas referem-se à base racional que 

impõe a obrigatoriedade imperativa: os conhecidos “aja”, “deve-se” e “tem-se que”; e o teor 

subjetivo significa o lado emocional que influencia diretamente a vontade, produz a disposição 

e o ânimo para impulsionar o agir. 

         Daí, é diante das ameaças que outrora atingiram, vêm atingindo e certamente ainda irão 

atingir a existência de significativas parcelas de seres vivos – haja vista a inegável intensidade 

e ritmo frenéticos que impõe a sociedade tecnológica –, que o medo, como elemento instigador 

de incertezas pelos perigos que têm surgido, intenciona por freios ao que as ameaças poderão 

concretizar no futuro, seja este distante ou não. Esta reflexão é sintetizada na seguinte 

afirmação: “Não duvidamos do mal quando com ele nos deparamos; mas só temos certeza do 

bem, no mais das vezes, quando dele nos desviamos.” 88 

         Por isso mesmo, existe a necessidade de se levar em consideração alguns deveres para 

com a ética do futuro: o “primeiro dever” é a elaboração de uma teleologia do futuro ameaçado, 

baseada na visualização, na projeção dos efeitos possíveis e prováveis de longo prazo; o 

“segundo dever” é a adoção de sentimentos e atitudes para com o futuro das próximas gerações. 

Todavia, as verdades que permeiam a nova ética, podem ser objeto de indagações e 

questionamentos visando refutá-las à luz de argumentos que intencionam apontá-la e julgá-la 

em não sustentar-se em bases científicas, já que se está falando de uma ética que propõe nortear 

uma outra moralidade, inteiramente distinta daquela à qual – através da virtude e da sabedoria 

– o homem pautou o seu pensamento e a sua ação.  

         É necessário perceber que a ética da responsabilidade, pela peculiaridade de servir como 

uma casuística abre possibilidades e fornece o conteúdo para a formulação de novos princípios 

orientadores da ação prática, a julgar as sempre novas exigências impostas pelo avanço 

tecnológico sobre os recursos naturais. A evidência ou a “prova” – como é questão comum à 

ciência – de que a nova ética torna-se necessária e, definitivamente descarta o caráter de 

neutralidade que anteriormente postulava, encontra nesta assertiva o seu fundamento: “Uma tal 

pressão provém das novas faculdades de ação tecnológicas do homem, cuja utilização está dada 

pelo simples fato da sua existência.”89 

         Não obstante essa justificativa, a incerteza da operacionalidade daqueles dois deveres para 

com uma ética de responsabilidade futura é real. Nesse sentido, uma prescrição prática orienta 

                                                 
88 Jonas, 2006, p. 71. 
89 Ibid., p. 66. 
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que “[...] é necessário dar mais ouvidos à profecia da desgraça do que à profecia da salvação.”90 

As razões dessa prescrição podem ser assim sustentadas: 

a) As probabilidades contidas nas altas apostas resultantes de experiências desconhecidas são o 

tipo da coisa em que, numa comparação com o que comumente acontece com a ação de apostar, 

se pode ganhar ou perder, ou como num jogo, há a probabilidade de se acertar ou errar o alvo. 

Ocorre que o avanço potencial e célere da tecnologia moderna sempre gera incerteza e novos 

riscos. É preciso levar-se em conta que, quando se está em questão a totalidade ou uma parcela 

relevante do que foi empreendido pelo humano até o momento presente, a ponderação é 

necessária e jamais se deve arriscar numa perspectiva do “tudo-ou-nada”. Esta proibição 

relaciona-se estreitamente ao “imperativo ontológico”, dizendo da ideia do ser, da ideia do 

homem que deve existir e como deve ser este existir através do agir responsável para com as 

gerações vindouras. 

b) Pelo fato do desenvolvimento tecnológico caracterizar-se de alcance ilimitado, numa 

compulsão cada vez mais crescente se analisada a cronologia histórica percorrida pela 

humanidade, essa corrida tecnológica tem escapado ao controle do homem e as correções vitais 

sobre os possíveis riscos e os consequentes desastres também têm fugido a quaisquer níveis de 

controle que possam, efetivamente, revertê-los. Nesse caso, é pertinente inferir que o temor é 

companheiro (sic) e a vigília nunca é demais. Também aqui vale reproduzir o provérbio de que: 

“Temos liberdade para dar o primeiro passo, mas nos tornamos escravos do segundo e de todos 

os passos subsequentes.”91 

c) A necessidade de preservação da evolução herdada deve ser seriamente refletida, tendo em 

vista que “[...] não pode ser tão má, já que legou aos seus proprietários atuais a capacidade (que 

eles atribuem a si próprios) de julgar sobre o bem e o mal.”92 Então, diz respeito a uma herança 

que não pode ser extinta. No entanto, o saber alcançado e a criatividade que se renovam no 

gênero humano mostram, por um lado, que existe a possibilidade desse fluxo ter continuidade 

infinita, por outro lado, pode ser sufocado pela irresponsabilidade do agir e pelo risco iminente. 

         O princípio da responsabilidade, essencial à nova ética, diz que o ser humano em sua 

totalidade existencial jamais pode ser objeto de aposta, em hipótese alguma. Não há 

possibilidade de escolha ou medições calculadas acerca de perdas e ganhos quando se trata de 

pôr sob o jugo de algum risco toda a humanidade. Até no que se relaciona aos assuntos de fé, é 

                                                 
90 Ibid., p. 77. 
91 Id., p. 78. 
92 Id., p.79. 
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necessária não uma possibilidade, mas uma certeza de que a eternidade existe de fato para que 

a escolha por ela não seja mais uma aposta. A propósito desta afirmação, salienta-se: 

 

O nosso princípio ético [...] proíbe que nos arrisquemos por nada, impede que 

este risco seja admitido em nossa escolha – em suma, proíbe a aposta do tudo 

ou nada nos assuntos da humanidade. Ele também não confronta o 

inimaginável com o imaginável, mas só o que é inteiramente inaceitável com 

o que é mais ou menos aceitável dentro da finitude. Mas, acima de tudo, ele é 

imperativo, recusando o cálculo interessado de perdas e ganhos; essa 

imposição se faz a partir de um dever primário com o Ser, em oposição ao 

nada.93 

 

 

         Trata-se aqui de um argumento que incide sobre uma conclusão: a de que o ponto central 

do agir moral de uma ética calcada na responsabilidade reside na prudência, esta que visa 

regular os atos de repercussões de longo prazo e que também põe em seu cerne um dever, um 

firme comprometimento dos que povoam o planeta hoje – denominados de agentes causais94 – 

para com a existência daqueles que virão. 

         É acerca desse dever de existir, para consequentemente também existir uma posteridade, 

que se baseia a ética da responsabilidade para com as gerações futuras. O dever, nessa 

perspectiva, tanto se relaciona com a humanidade ainda porvir – esteja nela nossos descendentes 

diretos ou não – quanto com a condição de existência que essa humanidade terá. Decorre daí a 

necessidade de evitar os perigos que constituirão ameaças no futuro.   

         Porém, se o dever de autocontrole sobre o poder humano decorre do que ações de risco 

poderão acarretar para com a natureza no futuro, é curioso e ao mesmo tempo instigante 

entender o que isso significa a partir do paralelo que é estabelecido entre o poder dos animais e 

o acima mencionado, chegando-se à conclusão de que – apesar do saber alcançado na era 

tecnológica, da consciência da qual o homem é dotado e das escolhas inerentes ao exercício da 

liberdade – o seu poder pode se tornar destrutivo para a humanidade e todas as demais espécies 

vivas. Sobre este enunciado, se toma para efeito de comparação: 

 

 

 

 

                                                 
93 Ibid., p. 87. 
94 Para o teórico, sob o enfoque da ética, a compreensão é de que: “O homem bom não é aquele que se tornou um 

homem bom, mas aquele que fez o bem em virtude do bem. O bem é a ‘causa’ no mundo, na verdade, a causa do 

mundo.” JONAS, 2006, p. 156. 
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Grande é o poder de tigres e elefantes, maior o dos cupins e gafanhotos, maior 

ainda o das bactérias e vírus. Mas ele é cego e não livre [...], perseguem os 

objetivos da natureza de forma cega e sem escolha, mantendo, assim, a 

totalidade diversificada em um equilíbrio simbiótico. [...] Só com o homem o 

poder se emancipou da totalidade por meio do saber e do arbítrio, podendo se 

tornar fatal para ela e para si mesmo.95 

 

 

 

         Nessa direção, vale mencionar que o dever para com a preservação e continuidade da 

espécie humana também pressupõe o dever diretamente relacionado à natureza, pela 

imprescindibilidade desta ao equilíbrio e à integridade da vida. As conquistas advindas do 

progresso e dos avanços tecnológicos sem precedentes sobre o meio ambiente requisitam, 

sobremodo, um saber “que saiba lidar com a enorme complexidade das interdependências”.96 

         O princípio da responsabilidade inserido na dimensão de uma ética ambiental, se não pode 

ser definitivamente estabelecido, pelo menos pode ser considerado, na tessitura dos seus 

argumentos, a partir do respeito a todas as criaturas, as do presente e as das gerações futuras. 

As crises, os riscos e a própria magnitude desses mobilizam o dever de responsabilidade e 

inspiram o princípio da precaução97, paradigma necessário, porquanto não apenas refere à 

tomada de decisões políticas na área ambiental, mas abarca a possibilidade de pensar, analisar 

e prever, com lucidez, sobre os riscos potenciais da ação humana sobre a natureza.  

         Esse princípio, objetivamente, leva em conta o imperativo de agir antes que o dano 

previsto ocorra no futuro. Mas é importante discernir sobre ambos os princípios aqui discutidos: 

 

O princípio da precaução é, muitas vezes, confundido com o princípio da 

responsabilidade que lhe inspirou, sistematizado na década de 1970 por Hans 

Jonas. Mas ele atenua a ética de Jonas por apenas exigir que se aja 

preventivamente em uma situação de risco gerada pela incerteza científica. Já 

o princípio da responsabilidade exige que se renuncie à ação, desde que ela 

inclua riscos de colocar em perigo uma vida humana futura.98 

 

 

         No intuito de melhor esclarecer, alguns dos postulados do princípio da precaução seguem 

evidenciados na Tabela 1.  

 

                                                 
95 Ibid., p. 216-217. 
96 Ibid., p. 307. 
97 “O princípio da precaução apareceu originalmente no sistema jurídico alemão, [...] (Vorsorgeprinzip), como 

um conjunto de prescrições sobre como gerir o risco, para regulamentar os potenciais riscos da indústria química”. 

DUPAS, Gilberto. O mito do progresso. São Paulo: Editora UNESP, 2006, p. 235, (grifos deste autor).  
98 DUPAS, 2006, p. 237. 



51 

 

O Princípio da Precaução99 

 

 Pratique a cautela em face da implementação de inovações tecnocientíficas. 

 Adie a implementação até obter os resultados de pesquisas sobre possíveis riscos 

sociais e ambientais a longo prazo, levando em conta não apenas mecanismos 

biológicos, químicos e físicos, mas também o contexto socioeconômico das 

implementações planejadas. 

 A seriedade de riscos possíveis é avaliada à luz de valores ético-sociais como a 

sustentabilidade social e ambiental, os direitos humanos universais, a igualdade inter- 

e intrageracional, a democracia participativa e (para alguns) os valores da 

participação popular. 

 Ligado a uma posição ética geral: é irresponsável participar do tipo de pesquisa – por 

exemplo, em biotecnologia e nanotecnologia – que leva a inovações tecnocientíficas 

a não ser que sejam conduzidas pesquisas rigorosas e sistemáticas de dimensões 

comparáveis sobre as consequências (riscos) ecológicas e sociais a longo prazo de sua 

implementação, levando em conta as condições socioeconômicas das 

implementações planejadas, e a não ser que sejam conduzidas pesquisas adequadas 

pertinentes para a avaliação do valor social geral (benefícios) das implementações. 

 

 

Tabela 1: Demonstração dos postulados do Princípio da Precaução.100  

Fonte: LACEY, In: DUPAS, 2008. 

 

 

         Todavia, para se tomar decisões e implementar ações em consonância com o princípio da 

precaução, faz-se necessário o pleno acesso à informação, como a efetiva participação de todos 

os segmentos da população – potencialmente ameaçada – nos debates atinentes às questões 

ambientais, porquanto percebe-se que essas discussões já não permanecem tão circunscritas 

apenas ao espaço científico, mas dizem respeito às populações tradicionais e aos povos de 

diversas culturas que também produziram e aperfeiçoaram conhecimentos de validade através 

do respeito e da responsabilidade transgeracional. 

                                                 
99 Tabela demonstrativa elaborada por Hugh Lacey para melhor esclarecer sobre os postulados do princípio da 

precaução. Cf. LACEY, Hugh. Crescimento econômico, meio ambiente e sustentabilidade social: a 

responsabilidade dos cientistas e a questão dos transgênicos. In: DUPAS, Gilberto. (Org.). Meio ambiente e 

crescimento econômico: tensões estruturais. São Paulo: Editora UNESP, 2008, p. 122. 
100 Com grifos do próprio LACEY. 
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         1.1.3 Ensinamentos éticos para a responsabilidade política 

 

         O objeto da responsabilidade política é a res publica, a coisa pública101. Em relação ao 

exercício de cidadania, a república é potencialmente a coisa de todos, contudo, é preciso 

asseverar que em relação aos cargos eletivos, o homem público autêntico é aquele “verdadeiro 

homo politicus” e que deve fazer o melhor para102 a coletividade na qual ele detém um poder 

majoritário. 

         Ao se discutir sobre a intensificação do progresso e os rebatimentos futuros, problematiza-

se a respeito da legitimidade dos governos representativos para lidar com as exigências e 

situações peculiares da era tecnológica. Dito de outra forma, nos procedimentos usuais dos 

governos, a atenção está voltada para os interesses atuais, para a gestão presente que detém o 

poder, mas não existem definições ou estratégias político-administrativas para os desafios a 

serem enfrentados por quem está para povoar o planeta no futuro, os cidadãos em devir. Há a 

constatação contundente a respeito de uma postura muito comum ao poder governamental e, ao 

mesmo tempo, muito óbvia no mundo da política na era moderna: “Aquilo que não existe não 

faz nenhum lobby, e os não-nascidos são impotentes.” 103 

         Ainda sobre o poder político, o que se verifica é o exercício arbitrário do poder em prol 

de interesses privativos, muito comum, propício e conveniente a cada gestão governamental.  

Ou seja, o tempo decorrido para cada gestão governamental é o tempo de alicerçar interesses 

que talvez se destinem à coletividade no presente, mas o que se tem testemunhado é, 

efetivamente, de levantar dúvidas sobre a possibilidade de haver reflexão e ação sobre a 

coletividade futura. A expectativa então recai sobre uma nova ética, fundamentada num sistema 

de valores e em conhecimentos teóricos consolidados, discutidos e reconhecidos, que possam 

defender com consistência e coerência o futuro da humanidade no presente.  

         Oportunamente é levantado o questionamento sobre a possibilidade de se constituir uma 

ética que realmente controle os extremismos do progresso (mesmo que a pressão de interesses 

suplante a contenção das ameaças) que a humanidade segue desmedidamente conquistando. A 

resposta vem na proposição de que a ética é necessária, visto que os homens agem e a ela é 

dada a função de regular suas ações.  Mais que isso: quanto maiores forem os novos poderes de 

                                                 
101 O CAPÍTULO 2 – POLÍTICA, TERRITÓRIO E CONFLITO: PROCESSOS ANALÍTICOS EM 

INTERLOCUÇÃO, que compõe esta tese, discute mais detalhadamente as questões que envolvem a política, com 

ênfase para a abordagem das categorias de análise que constituem o tema da pesquisa. 
102 Jonas sugere o uso do termo “para” ao invés do usual “sobre”: “Que o ‘sobre’ se torne ‘para’ constitui [na 

política] a essência da responsabilidade” (JONAS, 2006, p. 172). 
103 Id., p. 64. 
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ação perpetrados pelo ser humano, na mesma proporção há que se forjarem novas regras, até 

que se chegue ao estabelecimento de uma nova ética. 

 

É somente sob a pressão de hábitos de ação concretos, e de maneira geral do 

fato de que os homens agem sem que para tal precisem ser mandados, que a 

ética entra em cena como regulação desse agir, indicando-nos como uma 

estrela-guia aquilo que é o bem ou o permitido. Uma tal pressão provém das 

novas faculdades de ação tecnológicas do homem, cuja utilização está dada 

pelo simples fato da sua existência.104  

 

         A essência da responsabilidade deve ser perscrutada em suas minúcias, daí o seu debruçar 

sobre os contrastes e as aproximações existentes entre a responsabilidade política e a 

responsabilidade parental. Inicialmente, afirma-se que a segunda é comum a todas as pessoas e 

a primeira é função de um sujeito singular. Enquanto numa o objeto do ato responsável são os 

frutos da reprodução da espécie humana, na outra o objeto daquele ato é, em tese, a coletividade. 

A responsabilidade política tem uma forma de atuação construída, artificial, operacionalizada 

através das instituições e empreendimentos existentes na sociedade; e a parental é baseada na 

naturalidade do agir humano, requerendo uma íntima proximidade.  

         Para além dos contrastes entre as responsabilidades aqui discutidas, as aproximações entre 

elas abarcam as categorias de “totalidade”, “continuidade” e “futuro”, conceituadas mais 

adiante. Por enquanto, é válido informar que essas categorias reportam, especificamente, à 

sobrevivência dos seres humanos, tendo em vista que é nestes que reside o potencial de 

responsabilidade, ela é inerente às capacidades ontológicas do ser social, quer ela seja admitida 

ou não, e isto é mais que suficiente para sua efetividade. Daí a afirmativa de que: “Somente o 

Ser vivo, em sua natureza carente e sujeita a riscos – e por isso, em princípio, todos os seres 

vivos –, pode ser objeto da responsabilidade.”105  

         No tocante à “totalidade”, a explicação é de que a responsabilidade envolve todo o ser, 

toda a sua existência e em todos os seus aspectos. A “continuidade” refere ao exercício da 

responsabilidade de modo ininterrupto; trata-se de entender o passado do objeto para que seu 

caminhar em direção ao futuro seja garantido. Sobre essa categoria deve ser dada a necessária 

relevância à responsabilidade política, visto que é selado um compromisso com a longa história 

percorrida pelas sociedades e, certamente, existem identidades a serem preservadas.  

         Quanto ao “futuro”, na dimensão de responsabilidade total, supera em muito, por 

exemplo, aquele futuro no qual o indivíduo se preocupa com a viagem que o filho fará amanhã. 

                                                 
104 Ibid., p. 66. 
105 Id., p. 175. 
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A vida futura de todos os seres vivos é suscetível a inúmeras variáveis e incógnitas de caráter 

objetivo e subjetivo. Mas se é fato a impossibilidade do domínio completo sobre previsões, é 

igualmente verdadeiro asseverar que vale o cuidado incondicional para com uma existência 

protegida. 

         Na responsabilidade parental, se analisado o aspecto temporal, envolve a criança desde 

seu nascimento visando o ser realizado, pleno e feliz. Na condição de responsabilidade política, 

o homem público deve ter em mira o ensinamento aristotélico. Ao avaliar a razão de ser do 

Estado, o filósofo se dirige para fazer com que a vida humana, ao tempo que seja possível, 

também seja uma vida boa.   

         É possível perceber que a dimensão de responsabilidade do homem público (ou da “equipe 

governamental”) é muito maior que a da esfera parental, porquanto abarca um todo complexo, 

contraditório e dinâmico, plausível com a dimensão dos problemas que envolvem a sociedade 

moderna: “Mesmo que se tenha apenas visado ao poder, este traz consigo, objetivamente, a 

responsabilidade.”106 

         O elemento da crença de que sabe mais do que ninguém o que deve ser feito e o que é 

melhor para a coletividade,107 deve encontrar no homem público a ponderação, pois ele tem que 

estar atento, deve até mesmo estar comprometido “[...] com os antepassados, que permitiram 

que a comunidade chegasse ao tempo presente, com os seus contemporâneos, que herdaram 

essa comunidade e que são seus mandatários imediatos, e com a continuação dessa herança em 

um futuro indeterminado.”108 E, com essa afirmação, ainda há espaço para a pergunta: “[...] até 

onde se estende a responsabilidade política no futuro?”109 Sem dúvida, uma das 

responsabilidades do homem público é garantir que no futuro seja possível a arte de governar, 

que há séculos se mantém e é ratificada pelo acúmulo de conhecimento que perfaz a ética 

tradicional.  

         Entretanto, as previsões e estimativas sobre os riscos que já atingem o meio ambiente, há 

algum tempo, degradando-o e modificando a paisagem com intensidade cada vez mais 

aterradora aos olhos de toda a humanidade, demandam não só uma nova ética, mas também 

políticas governamentais coerentes, consequentes e responsáveis com o futuro porvir. Nesse 

sentido, pode ser destacada a afirmação a seguir. 

 

                                                 
106 Ibid., p. 180 
107 “Todo poder traz consigo uma grande responsabilidade!”, slogan/lema inserido em grande parte das publicações 

de cunho político, econômico, cultural e de entretenimento após a Segunda Guerra Mundial.  
108 Ibid., p. 184. 
109 Id. 
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É imprescindível uma política que desvie, a tempo, a trajetória da curva em 

direção à catástrofe. A profecia do mal é feita para evitar que ele se realize; e 

seria o máximo da injustiça zombar de eventuais alarmistas, pois o pior não 

aconteceu: ter se enganado deveria ser considerado como um mérito.110  

          

         No que tange à discussão envolvendo o futuro da humanidade e o futuro da natureza (ou 

será que diante do estado de degradação ambiental presenciado, a ordem desses “futuros” já 

está invertida?) a análise remete a uma constatação demasiado cara ao próprio homem no 

estágio de evolução no qual se encontra: ele se tornou ameaçador, um risco em potencial para 

si e para todos os demais elementos que compõem o meio ambiente. É até incoerente verificar 

que com a superioridade do saber amalgamada aos avanços da técnica, o homem é o sujeito 

ético que desenvolve mais uma capacidade inusitada – sim, este é o termo deveras apropriado 

– o ser humano desencadeia um agir inusitado: o de pôr em risco real todas as formas de vida, 

inclusive a sua própria.   

         É esse risco – “elevado” ao patamar de catástrofes111 socioambientais –, sempre à espreita, 

que torna urgente uma ética da responsabilidade com um poder de agir voltado à proteção, à 

conservação e à preservação do meio ambiente, o que pode ser de difícil implementação e 

muitos seres talvez tenham que extinguir-se em massa, ou sofrer com os danos irreversíveis de 

desmatamentos, de enchentes (que já deixaram de ser sazonais há anos), de áreas desertificadas 

e da falta de água e de alimentos. A noção de equilíbrio112 se perde completamente e em 

cenários nos quais se delineia uma realidade caótica, urge uma ética que seja capaz de lidar com 

novos desafios, nesse sentido, salienta-se que “[...] a senha é a prudência, e não o exagero.” 113 

         Se, por um lado, a humanidade intenta avançar nas pesquisas científicas para a descoberta, 

por exemplo, de tipos de energia que suplantem a atual competição de países114 pelo domínio 

da matéria prima dos combustíveis fósseis115 – finalmente concebida como recurso finito e com 

                                                 
110 Ibid., p. 204 
111 Ressalte-se que: “A natureza, como tal, não conhece nenhuma catástrofe.” Ibid., p. 301. 
112 “O equilíbrio da natureza não é, atualmente, o mesmo que vigorava na era pleistocênica, mas continua existindo: 

um sistema complexo, preciso e altamente integrado de relações entre seres vivos que não pode ser ignorado sem 

riscos, da mesma forma como a lei da gravidade não pode ser desafiada impunemente por um homem empoleirado 

à beira de um precipício. O equilíbrio da natureza não é um status quo; é fluido, em perpétua mudança, em 

constante estado de ajuste. O ser humano também é parte desse equilíbrio. Às vezes o equilíbrio pende a seu favor; 

outras vezes – muitas vezes em decorrência de suas próprias atividades –, ele pende para o lado contrário ao seu.” 

Cf. CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Tradução: Claudia Sant’Anna Martins. São Paulo: Gaia, 2010, p. 

209. 
113 JONAS, 2006, p. 295. E ainda no que se refere à prudência, H. Jonas é enfático ao discutir nos seus conceitos 

de política e ética que aquela virtude é o que há de melhor na coragem e, sem nenhum equívoco, é um imperativo 

de responsabilidade. 
114 Competição que desencadeia interesses econômicos que, por sua vez, demandam guerras e, no final das contas, 

desemboca no questionamento da razão de se ser humano, de viver em sociedade e de garantir um futuro através 

da natureza. 
115 Além de altamente poluentes, trazem graves consequências para o problema do aquecimento global. 
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fontes já exauridas em diversos pontos de exploração – por outro lado, é importante considerar 

os efeitos do uso dos tipos de energia e os interesses tanto políticos quanto econômicos em 

confronto nas arenas que envolvem o poder governamental e o poder econômico-financeiro de 

grupos privados. Contudo, ao tempo em que devem ser incentivadas as pesquisas tecnológicas 

para fins pacíficos, deve-se também alertar para o perigo da “avidez” e da “mesquinharia” 

humanas no emprego dessas pesquisas, alerta que é recorrente na teoria sobre a ética da 

responsabilidade.116 

         Nessa via pela qual se levantam proposições éticas em torno do risco ambiental iminente 

e real, a questão que subjuga qualquer debate é saber até quando, como, de que modo, isto é, 

quais os limites de resiliência da natureza às depleções que se intensificam; porque, nem o 

capitalismo nem o socialismo – ambos crentes no progresso – foram capazes de lidar com as 

questões de impacto sobre o meio ambiente e com os dilemas acerca da (im)possibilidade de 

vida futura.  

         Diante dessas questões que também desencadeiam tensões e conflitos de ordem ético-

política entre cientistas, governos, sociedade civil e, mais recentemente, nos movimentos 

sociais de caráter ambientalista, como a ética da responsabilidade pode ocorrer na práxis 

coletiva? Como é possível sua aplicabilidade? E, outra indagação bastante pertinente: como ela 

pode ter alcance representativo perante as gerações futuras? Ao longo dessas reflexões e 

indagações filosóficas acerca da teoria da responsabilidade, malgrado os dilemas da 

contemporaneidade no relacionamento estabelecido entre sociedade e natureza, é possibilitado 

o alcance da percepção necessária “aonde se deseja chegar” e sobre quais ações podem ser 

implementadas.  

         Assim sendo, a proposta da nova ética sublinha que se torna cada vez mais relevante haver 

o estabelecimento de diálogos permanentes entre os diversos setores da sociedade, inclusive 

daqueles que se referem ao saber científico de caráter interdisciplinar. Outro ponto a se 

considerar diz respeito às ações responsáveis que devem englobar e guiar a práxis coletiva, 

ainda que paulatinamente, se consolidando pela informação competente e de qualidade acerca 

dos riscos que envolvem o futuro de todas as espécies vivas. E isto deve ser desencadeado de 

tal forma que essas ações possam se estender às gerações futuras.  

                                                 
116 Não é de estranhar uma crítica, não muito sutil, em alusão às tragédias atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki 

no ano de 1945. É possível notar que na ênfase dada à sua afirmação, Jonas talvez queira entornar novamente o 

caldo amargo das tragédias, desastres e riscos impostos pelo homem à vida dos seres vivos.  
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         Ao mesmo tempo, a proposta de uma nova ética passa pelo desenvolvimento de um saber 

que oriente e impulsione o agir humano, com critérios definidos de controle, já que a tecnologia 

e a esfera da produção dominam as relações sociais e, dessa forma, assumem significado ético. 

Nessa direção, a construção de uma ética coletiva se opõe aos atos individuais; a importância e 

a possibilidade de um futuro sobrepõem-se à vigência das ações contemporâneas 

irresponsáveis, tanto quanto imediatistas; e a esfera pública deve incorporar, se importar e 

passar a lidar com questões de projeção futura, já que é a esfera capaz de implementar ações 

tanto no presente quanto no futuro, através de políticas públicas e de um desenvolvimento num 

patamar de efetiva sustentabilidade ambiental. 

         A constatação de que os recursos ambientais são finitos implica uma reversão no rumo da 

sociedade, propondo-se que ao invés da exploração desmedida, do consumo exagerado, dos 

interesses particulares sobrepujando os da coletividade, prepondere uma nova percepção para 

com a vida desta e das outras gerações que virão. Por esse enfoque, uma reação ético-política 

não significa oposição acirrada ao desenvolvimento, mas sim vislumbrá-lo numa outra 

perspectiva atentando-se, sobretudo, para os riscos – objeto de análise a seguir – os quais se 

tornaram uma ameaça constante à vida, de todos os seres, em todas as suas formas. 

 

1.2 Os riscos e as “novas” crises ambientais: uma lógica complementar  

 

         O debate que se constrói no percurso deste subcapítulo objetiva analisar como os riscos, 

ou seja, as ameaças perpetradas à natureza pelas relações construídas entre o homem e o 

ambiente natural desencadearam, mais que isso, intensificaram em caráter planetário as crises 

ambientais contemporâneas.  

         A incessante busca pelo domínio da natureza orienta e percorre a história do homem 

ocidental. Pela preponderância dessa compreensão, diversas crises ambientais de origem 

antrópica se fazem presentes no decorrer da trajetória humana pelo planeta. Como exemplo 

histórico de uma dessas crises, segue o fragmento transcrito de Critias, um dos Diálogos de 

Platão:  

 

Quanto à excelência do solo, nossa terra superava todas, sendo, por isso, capaz 

de sustentar um grande exército que não precisasse preocupar-se com os 

trabalhos do campo. A melhor prova de sua fecundidade é que a porção 

remanescente pode competir com qualquer outra região do mundo, no que 

entende com a variedade e excelência de seus frutos e a riqueza de pastagens 

para animais de toda espécie. Mas, além da superioridade dos frutos, a terra, 

então, se distinguia por produzi-los em abundância. [...]. Muitas e grandes 
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inundações se fizeram sentir no espaço de nove mil anos – pois tantos foram 

os anos decorridos entre aquele tempo e o nosso – sem que durante todo esse 

período e com tamanhas revulsões da natureza se depositasse a terra deslocada 

das alturas, como sói acontecer noutros lugares; arrastada pelas águas das 

imediações desaparece no mar fundo. Em comparação com as pequenas ilhas, 

o que resta do passado é como os ossos de um corpo devastado por doenças: 

a terra pingue e mole desapareceu, só ficando a carcaça do terreno. Naquele 

tempo, antes de haver sido devastada a região, as montanhas consistiam em 

elevações de terra, e as planícies pedregosas conhecidas atualmente pelo nome 

de Faleu eram cobertas de humo, estando as montanhas ornadas de matas, das 

quais ainda restam vestígios eloquentes. [...].117 

 

          O filósofo narra, com riqueza de detalhes, o processo de erosão em decorrência do 

desflorestamento com a constante derrubada de árvores há muito fincadas no solo. A remoção 

dos terrenos mais altos para áreas mais baixas paulatinamente depositados no mar, acabou por 

produzir o assoreamento. Informa também a extensão da derrocada das matas que outrora eram 

a cobertura natural das montanhas, mas de tanto serem exploradas, se encontram desnudas, e 

sua pujança vegetal só podendo ser observada como vestígios de outros tempos. 

         Outras tantas comunidades antigas se utilizaram de práticas que levaram à destruição de 

recursos em dimensões que beiraram a extinção de populações nativas. Assim, também a título 

de exemplo de crises ambientais de origem antrópica não-planetária registradas na história, 

podem ser mencionadas: as grandes queimadas para o plantio do milho, frequentes entre o povo 

Maia em regiões das Américas Central e Sul, e suas consequentes secas duradouras que, 

possivelmente, foram dizimando essa civilização; o corte intensivo de árvores, para com o 

alinhamento dos seus troncos servir como meio de transporte às estátuas da Ilha de Páscoa, 

praticamente desertificou a ilha e quase extinguiu a sua população nativa; a irrigação constante 

na agricultura do Oriente Próximo foi a causa da salinização e da desertificação dos solos 

gerando, a partir desses fenômenos, sucessivas guerras e decadência de reinos; o rápido 

desflorestamento visando a agricultura e a pecuária, na Grécia Arcaica, provocou a erosão dos 

solos e, em decorrência, a  escassez de alimentos que culminaram no deslocamento de 

populações e na colonização de Cidades-Estado na região da Ásia Menor.118  

         Além desses problemas que afetaram local e pontualmente algumas regiões do globo 

terrestre, há os que desde o século XVI incidiram e vêm incidindo de modo mais amplo sobre 

o planeta em dimensões continentais. Desse modo, dentre os eventos que se tem notícia e 

registro, podem ser mencionados: 

                                                 
117 PLATÃO, Diálogos vol. XI – Críticas. Belém: Universidade Federal do Pará - UFPA, 1986. 
118 SOFFIATI, Arthur. Fundamentos filosóficos e históricos para o exercício da ecocidadania e da ecoeducação. 

In: LOUREIRO, Carlos Frederico B. (Org.). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 2005. 
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1. Entre 1501 e 1760, com base na expansão colonial europeia e no 

crescimento do capitalismo agrário, verifica-se intensa transformação da 

América e nos espaços locais europeus, em função do movimento e 

crescimento demográficos e da degradação dos solos.  

2. Entre 1760 e 1945, sob os efeitos da industrialização e da urbanização, 

aparecem os primeiros sinais de extinção de espécies decorrentes da ação 

humana, exaustão de recursos localizados, poluição urbana e transformação 

do ambiente na Oceania. 

3. Contemporaneamente, com a “explosão” demográfica, a consolidação de 

um modelo industrial-consumista, o desenvolvimento tecnológico e a 

ocidentalização planetária, surgem os problemas globais: risco de aniquilação 

nuclear e bioquímica, manipulação genética, declínio da biodiversidade, 

poluição de todos os biomas, exaustão dos recursos naturais em escala 

mundial, ausência de destino adequado para a crescente quantidade de 

resíduos tóxicos, depleção da camada de ozônio e efeito estufa. São impactos 

sem fronteiras e que ocorrem em velocidade acelerada.119  

 

 

         Invertendo essa ótica de análise, é informado que crises não-antrópicas planetárias 

causadas por fenômenos astronômicos, climáticos e geológicos, abalaram significativamente o 

planeta e foram responsáveis pela extinção de espécies vivas, em ampla escala, há milhares de 

anos, muito antes do surgimento do humano na face da Terra. Dessa afirmação, podem ser 

citadas cinco grandes crises de origem não-antrópica: “[...] Ordoviciano, 440 milhões de anos 

atrás; Devoniano, 365 milhões; Permiano, 245 milhões; Triássico, 210 milhões; e Cretáceo, 66 

milhões [...].”120 

         A respeito da diferenciação entre esses impactos de dimensões imensuráveis, há uma 

constatação acerca da singularidade da “nova” crise ambiental, enfatizada na seguinte 

declaração:  

 

[...] ocorreram crises planetárias não-antrópicas na história da terra e 

crises antrópicas não-planetárias na história da humanidade; 

entrementes, é a primeira vez, nos 4.500.000 de anos de existência do 

nosso planeta, que se constitui uma crise ambiental oriunda das 

atividades exercidas por uma só espécie – no caso, a nossa – que 

assume um caráter global. Jamais uma espécie de qualquer um dos 

cinco reinos foi capaz de tal façanha.121 

 

         Por essa confirmação, não apenas de ordem teórico-científica, mas que também envolve 

o reconhecimento dos problemas relacionados à degradação ambiental em dimensão 

                                                 
119 LOUREIRO, Carlos Frederico B. Paradigma ecológico e sustentabilidade. In: LOUREIRO, Carlos Frederico 

B. (Org.). Cidadania e meio ambiente. Salvador: CRA, 2003, p. 21. 
120 Apud SOFFIATI, 2005, p. 46. 
121 Ibid., p. 47. (Grifos do autor).  
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planetária,122 a categoria crise ambiental nos moldes em que é atualmente debatida, por 

estudiosos da temática,123 remete aos desequilíbrios ocasionados pela ação do homem no 

ambiente natural. Ou seja, são alterações provocadas nos ecossistemas pela presença de um 

sistema socioeconômico que foi adotado ao longo da história de forma predatória, 

principalmente a partir do advento da sociedade industrial e sem haver preocupação com as 

consequências para a qualidade de vida dos seres vivos. 

         Ademais, é analisado que um determinado conjunto de eventos ambientais, e alguns 

podem ser mencionados: o aquecimento global, a incidência de chuva ácida, a contaminação 

das plataformas continentais, a destruição das florestas tropicais com o desmatamento e as 

queimadas em larga escala, a extinção em massa de espécies da flora e da fauna, a poluição em 

todas as suas formas, constituem, de fato, uma conjuntura de crise ambiental na estrutura do 

planeta.124 

         Percebe-se então que a crise ambiental da atualidade tem seu início através da concepção 

antropocêntrica, instrumentalizadora e utilitarista da natureza. Na esteira dos acontecimentos 

que marcam o processo de industrialização das sociedades e a corrida tecnológica das nações 

desenvolvidas e em desenvolvimento, há a advertência sobre a sociedade de risco,125 na qual a 

equação da produção social126 de riqueza equivale, na mesma medida, à produção social de 

riscos. Daí é mencionado o tratamento dado à categoria risco por diversos teóricos diante das 

ameaças impingidas à sociedade:    

 

 

A sociedade de riscos globais, que é a contrapartida da obsoletização da 

sociedade industrial, sofre as ameaças da técnica moderna que Heidegger 

considerava como perigo máximo e Beck nomeia como risco. Dessa forma, 

representa uma atualização da ideia de impactos, sob o ritmo das mudanças 

na era moderna, e diferencia-se da ideia de perigo [...]. A expressão “risco” é 

                                                 
122 Cf.  DUPAS, 2006, p. 220-226; p. 238-239. 
123 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 6. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2008; PORTO-GONÇALVES, Carlos W. Os (des)caminhos do meio ambiente. 11. ed. São Paulo: 

Contexto, 2004a; DUPAS, 2008. 
124 SOFFIATI, 2005. 
125 A teoria da sociedade de risco, elaborada por Ulrich Beck, sociólogo alemão contemporâneo, se refere à análise 

da sociedade que sofre as consequências do seu próprio progresso: “A característica principal da sociedade de 

risco é que as inovações tecnológicas e organizacionais da sociedade moderna também geraram efeitos colaterais 

negativos, cada vez mais complexos e imprevisíveis, sendo muitos deles intimamente vinculados à questão 

ambiental. Esta conclusão é surpreendente, pois desmistifica a ideia da modernização ecológica, onde a tecnologia 

teria como meta o papel de reverter a problemática ambiental.” Cf. LAYRARGUES, Philippe P. Educação para a 

gestão ambiental: a cidadania no enfrentamento político dos conflitos socioambientais. In: LOUREIRO, Carlos 

Frederico B. (Org.) [et. al.]. Sociedade e Meio Ambiente: a educação ambiental em debate. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 2002, p. 112-113.  
126 Haja vista o atendimento de necessidades surgidas no meio social que, através do trabalho, nutrem a 

sobrevivência e a convivência humana. Porém, para Beck existe uma variável inconteste da sociedade moderna: o 

consumo crescente e característico desse período. 
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recente, mas a ideia paradigmática já foi desenvolvida há bastante tempo. 

Além de Heidegger, Marx desenvolveu a “teoria da crise”, Durkheim utilizou 

em seus estudos sobre o suicídio o termo “anomia” e, posteriormente, 

Prigogine mencionou a expressão “indivíduo perigoso”.127 

 

 

         Com essa afirmação, é pertinente esclarecer a distinção entre problemas ambientais 

decorrentes de situações de perigo por fenômenos naturais (furacões, tsunamis, erupções 

vulcânicas, terremotos) relativamente independentes da ação humana, daqueles problemas 

ambientais decorrentes de situações de risco (enchentes, deslizamento de encostas, 

assoreamento de rios, ondas de calor intenso) que podem ser resultado direto da ação humana.  

Risco, portanto, não é sinônimo de perigo. O risco é algo que resulta da ação humana, apesar 

da distinção ser cada vez mais complexa diante das mudanças climáticas.128  

         Com o avanço do desenvolvimento tecnológico e industrial sempre situado numa escala 

ascendente, tornou-se também patente o processo de produção de riscos que expõe, senão toda 

a humanidade, pelo menos grandes contingentes populacionais e o ambiente natural a diversas 

modalidades de ameaças que, dependendo da gravidade alcançada por estas, colocará também 

em risco gerações futuras.129 

         A sociedade de riscos caracteriza o processo de destradicionalização e fragmentação da 

sociedade, definido como modernidade reflexiva – como autoconfrontação –, ou segunda 

modernidade.130 Nesse sentido, o caráter reflexivo faz com que a modernização pense sobre si 

mesma, analise-se como objeto e reflita sobre os rumos tomados.  

         A época moderna passou a ser vista sob o enfoque teórico de dois períodos: a modernidade 

clássica e a reflexiva. A primeira corresponde ao período da industrialização e da crença no 

progresso técnico; a segunda, se relaciona aos resultados dessa industrialização, desse progresso 

que, paulatinamente, passam a ser refletidas como problemáticas. 131 

         Entretanto, a natureza dos riscos atuais distingue-se daqueles conhecidos ao longo da 

história do mundo. Inicialmente, os riscos de outros tempos atingiam pessoas ou grupos, no 

                                                 
127 NOAL, Fernando de O. Os ritmos e os riscos: considerações sobre globalização, ecologia e contemporaneidade. 

In: LOUREIRO, Carlos  Frederico B. (Org.) [et. al.]. Sociedade e Meio Ambiente: a educação ambiental em 

debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 68-69. 
128 LAYRARGUES, Philippe P. Educação para a gestão ambiental: a cidadania no enfrentamento político dos 

conflitos socioambientais. In: LOUREIRO, Carlos Frederico B. (Org.) [et. al.]. Sociedade e Meio Ambiente: a 

educação ambiental em debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
129 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução: Sebastião Nascimento. São 

Paulo: Ed. 34, 2010. 
130 NOAL, 2002. 
131 LISBOA, Marijane. Ética e cidadania planetárias na era tecnológica: o caso da Proibição da Basileia. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 
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máximo, uma população e seus impactos se restringiam a dado espaço e tempo; os riscos 

experienciados na contemporaneidade são globais, podem atingir várias partes do planeta 

simultaneamente e perdurar por gerações.132 Outra questão para se refletir é que os riscos eram 

visíveis ao olho humano; já em tempos recentes, não apenas são imperceptíveis no plano físico, 

mas também exigem, a cada dia, conhecimento científico para serem detectados. A 

argumentação seguinte corrobora destas análises: 

 

Devido ao “efeito boomerang” os riscos que são exportados especialmente 

para as nações do Sul, inevitavelmente voltam para nos assombrar. E, 

finalmente, os riscos de hoje são ditos por Beck como sendo amplamente 

invisíveis a pessoas leigas, identificáveis somente através de sofisticados 

instrumentos científicos.133 

 

 

         A partir desse enfoque, é fato que as causas também se diferenciam, pois se for tomado 

como parâmetro que os riscos de ontem eram resultado de carências de tecnologias de higiene, 

da limitada produção agrícola – por exemplo – os riscos atuais são o efeito direto da 

superprodução técnico-industrial. O que leva à conclusão de que essa grande contradição opera 

sobre uma outra, inequívoca, senão irônica, tendo em vista que as consequências desse modelo 

transformam a sociedade – a olhos vistos – em um espaço de distribuição de riscos e não de 

riquezas, como se argumentou num passado não muito remoto. A respeito dessa realidade, 

infere-se que: 

 
O homem contemporâneo é portador da sensação de ser senhor de seu próprio 

destino e de uma atividade coletiva que objetiva sujeitar toda a natureza a seus 

fins. Isto concede à técnica uma função totalmente nova na vida humana: neste 

projeto de emancipação tecnocrática da modernidade, a técnica de meio se 

transformou no fim fundamental de sua existência.134 

 

         Nessa direção, é importante observar que mais duas contradições podem ser elencadas. A 

primeira delas é que a despeito das justificativas de que aos riscos produzidos pela técnica a 

própria técnica se incumbiria de salvaguardar a integridade do homem e dos demais seres vivos. 

Essa alegação pode não ser uma falácia por completo, mas tem sucumbido às diversas tragédias 

ocorridas nos mais variados pontos do planeta.  

 

                                                 
132 Decorre, dessa “evolução” da natureza dos riscos, o surgimento de um campo específico da sociologia: a 

Análise de Riscos. Cf. LISBOA, 2009. 
133HANNIGAN, John. Environmental sociology. Second edition. New York, NY: Routledge and Taylor & 

Francis Group, 2006, p. 44. 
134 OLIVEIRA, 2004, p. 22. 
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         A segunda, relaciona-se a uma questão fundamental, se for levado em conta que o 

ambiente natural é finito em seus recursos. Ora, até que ponto caminhará a civilização 

tecnológica manipulando e destruindo esses mesmos recursos que afinal são, em última análise, 

a natureza necessária à própria existência do ser humano e de toda a vida do planeta? O que 

parece óbvio e elementar, ganha ares de complexidade e constitui um conflito que perpassa a 

história humana e atinge seu ápice no momento atual, “[...] uma situação que é agravada pelo 

enorme desequilíbrio entre a sabedoria ético-política e o imenso poderio tecnológico 

alcançado”.135 

         Na sociedade globalizada, portanto de risco como foi evidenciado, há grandes interesses 

em jogo, principalmente por parte de empresas e corporações – situadas no âmbito do mercado 

e respaldadas pelo poder público – que resistem às mudanças de percepção e atitude em relação 

ao meio ambiente, haja vista o modelo de desenvolvimento atual ser orquestrado pela “ética do 

lucro”, que atua em função do progresso ilimitado e da rentabilidade a qualquer custo, até 

mesmo em detrimento da preservação, da integridade e da dignidade dos que agora povoam o 

planeta. O debate certamente é instigante, mas esses aspectos serão mais detalhadamente 

examinados no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Ibid. 
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CAPÍTULO 2 – POLÍTICA, TERRITÓRIO E CONFLITO: PROCESSOS 

ANALÍTICOS EM INTERLOCUÇÃO  

 

 

Os conflitos socioambientais são, com uma frequência cada vez maior, parte 

da paisagem política e ambiental do Brasil.136 

 

O território não é menos indispensável, uma vez que é a cena do poder e o 

lugar de todas as relações, mas sem a população, ele se resume a apenas uma 

potencialidade, um dado estático a organizar e a integrar numa estratégia. Os 

recursos, enfim, determinam os horizontes possíveis da ação [e] condicionam 

o alcance da ação. Uma relação pode privilegiar um dos trunfos: a população, 

o território ou os recursos. De fato, eles sempre são mobilizados 

simultaneamente, em diversos graus.137  

 

 

         Política, território e conflito fazem parte de processos analíticos que adquiriram, ao longo 

do tempo, características polissêmicas atualmente presentes não só no vocabulário cotidiano, 

mas amplamente discutidas no âmbito acadêmico. Por isso, no decorrer deste capítulo busca-se 

não só conceituar esses processos, mas também perscrutá-los através de aportes científicos que 

mais detidamente os estudaram. E, a partir deste propósito, soma-se o de proporcionar uma 

melhor compreensão ao sentido que paulatinamente vão adquirindo na fundamentação teórica 

da pesquisa ora enfocada. 

         Isso posto, é oportuno esclarecer que o capítulo aqui iniciado encaminha-se com a 

discussão acerca de como a ideia de progresso fomentou a política do desenvolvimento 

acrescendo-se dos riscos desencadeados pela política de industrialização – já acumulados 

durante séculos – bem como dos que são apontados no contexto contemporâneo como geradores 

de uma crescente problemática ambiental. Na sequência, considera-se a hipótese de que a 

imbricação desses processos políticos cuja sustentação envolvem relações de poder e guardam 

elementos de continuidade histórica imprescindíveis à análise, se reproduzem, ao tempo que 

influenciam sobremaneira nas relações conflituosas sobre um território.  

 

 

                                                 
136 LITTLE, 2001, p. 122. 
137 RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. Trad. de Mª Cecília França, São Paulo: Ática, 1993, p. 

58. 
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 2.1 Da ideia de progresso ao dilema da política do desenvolvimento 

 

         Amparada na imagem moderna da ciência, a ideia de progresso teve seu surgimento 

durante o século XVIII e se deriva de uma concepção de historicidade iluminista que é 

concomitante ao conjunto de mudanças ocorridas com o advento da Revolução Industrial. 

Alicerçava-se então, no ideal de conquista e dominação da natureza a serviço da vontade 

humana através da técnica e da ciência,138 numa espécie de constatação da passagem da barbárie 

à civilização.  Esta, por sua vez, seria a culminância do progresso alcançado pelo espírito 

humano – desde que subsumida toda e qualquer diversidade entre os povos – o que equivale, 

por exemplo, conceber a extinção das diferenças atinentes à cultura, à tradição, à moral das 

populações por todo o planeta.139 Desse modo, caminhava-se para a aproximação de um padrão 

impositivo dos valores europeus, numa perspectiva de evolução sempre porvir, sobretudo 

direcionada à perfectibilidade. 

         Outras concepções adicionais orientavam essa ideia de progresso, dentre elas, as de que o 

conhecimento científico produzido é sempre uma crescente na sociedade, mediante as 

contribuições de diversas gerações; o processo de construção desse conhecimento jamais 

termina, sempre se fazendo necessário alguns ajustes, acréscimos ou revisões; e, por existir uma 

tradição científica, nos programas e instituições destinadas ao saber, as contribuições 

individuais devem ser reconhecidas, porque representam um aperfeiçoamento constante.140 

         E proposições – complementares ou ratificadoras das convicções acima expostas – 

também se destacaram acerca da crença no progresso na era moderna. Foram as seguintes: 1. O 

curso dos eventos naturais e históricos constitui uma série unilinear; 2. Cada termo da série é 

necessário, no sentido de não poder ser diferente do que é; 3. Cada termo da série realiza um 

incremento de valor em relação ao precedente; e 4. Qualquer regressão é apenas aparente e 

constitui condição de um progresso maior.141 

                                                 
138“O antropocentrismo consagrará a capacidade humana de dominar a natureza. Esta, dessacralizada, já que não 

mais povoada por deuses, pode ser tornada objeto e, já que não tem alma, pode ser dividida, tal como o corpo já o 

tinha sido na Idade Média. É uma natureza-morta, por isso pode ser esquartejada...” Cf. PORTO-GONÇALVES, 

2004a, p. 34. 
139CONDORCET, Jean-Antonio-Nicolas de Caritat, Marquis de. Esboço de Um Quadro Histórico dos 

Progressos do Espírito Humano. Trad. de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2. ed. Campinas, SP: Editora da 

UNICAMP, 2013. 
140 ROSSI, P. Naufrágios sem expectador: a ideia de progresso. Tradução de A. Lorencini. São Paulo: Ed. 

UNESP, 2000. 
141 ABBAGNANO, 1982. 
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         A partir dessas proposições a busca incessante por um futuro sempre promissor, baseado 

em projetos de superação das limitações e insuficiências do tempo presente,142 foi alimentado 

pelas consciências de cientistas, filósofos e estudiosos de diversas áreas do conhecimento como 

se fosse uma teoria universal a propagar a certeza do desenvolvimento ilimitado do gênero 

humano. 

         Não obstante esse pensamento, ações que traziam a preocupação com as experiências e 

atividades do homem sobre a natureza vêm à lume – reanimadas por conservacionistas em 

diversos países da Europa – passando a vigorar como objeto de uma postura crítica e atuação 

política que caminhavam simultaneamente à euforia das descobertas da ciência. Fazendo jus 

com a conotação conservacionista que afluía à época, vigoraram diversas legislações e obras de 

cunho científico que tentavam coibir procedimentos de degradação ambiental e promoviam 

embates entre possíveis defensores da natureza e desenvolvimentistas.143  

         No decurso prolongado de séculos, podem ser elencados alguns enunciados de leis e 

registros, tais como as referências à proibição do uso das serras hidráulicas na Inglaterra, desde 

o século XIV, as quais derramavam nos terrenos quantidade considerável de óleo; o decreto do 

Código Florestal para toda a França, do ano de 1300, regulando a produção de madeira de uso 

naval e, neste mesmo país, já no século XVII, outorgam-se outras normas legais de proteção às 

florestas e às águas, pela proibição da exploração da madeira usada, principalmente para 

construir residências e servir de combustível ao maquinário da época.144  

         A primeira legislação brasileira no que tange às florestas, é datada de 12 de dezembro de 

1605, a qual instituía cortes, usos e destinos especiais para o pau-brasil. De modo similar, foram 

as Ordenações Filipinas, também no período dos seiscentos – composta por uma série de leis 

estabelecidas por Dom Felipe II, de Portugal – sobre o corte de árvores e queimadas. E a 

proteção ambiental também esteve expressa nos escritos de José Bonifácio que, com seus 

compatriotas (ainda graduando-se em Portugal) e outros contemporâneos de estudos, 

interessados pela natureza exuberante do Brasil, se manifestaram sobre a necessidade de se 

preservar as florestas.145  

                                                 
142 CONDORCET, 2013. 
143 As terminologias conservacionista e desenvolvimentista são livremente utilizadas em Dupas (2008), isto é, o 

autor não se prende ao marco temporal do século XIX, período em que ambas terminologias foram propostas e 

teorizadas, posteriormente influenciando o pensamento em torno do meio ambiente.   
144 ACOT, Pascal. História da ecologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 
145 A esse respeito ver WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: subsídios para a história do 

direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999; PÁDUA, José A. Um sopro de destruição: 

pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2004; MARTINEZ, 2006; GUIMARÃES, Rosemeire Mª A. M. Estado e política ambiental em Sergipe 

(1972-2006). São Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2010.  
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         Ainda no século XVIII, foi emitido por D. José I, um Alvará Real de proteção aos 

manguezais, proibindo o corte da árvore mangue com a finalidade de poupá-la para que não se 

extinguisse e,  assim,  pudesse haver  a  continuidade  do  seu uso no curtimento de  couros. As  

publicações em 1749, de De la maniere d’étudier et de traiter l’Histoire Naturelle e Theory of 

the Eart, ambos de Georges-Louis Leclerc (Conde de Buffon) – o primeiro a discorrer sobre a 

floresta – argumentou que esta não é sinônimo de coleção de árvores, mas “uma entidade em si 

mesma”, semelhante ao que hoje se considera um ecossistema. 146  

         É digna de registro a atuação intensiva da ONG Society for the Protection of Animals 

(SPA), desde sua criação em 1824 e durante quase todo o século XIX, divulgando crueldades 

para com os animais domésticos e, logo em seguida, abarcando os animais selvagens no seu 

âmbito de proteção. Passou a denominar-se Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals (RSPCA), reconhecida então por Carta Real. Atuava, com rigor, em investigações de 

vivissecção,147 de tiros mirando pombos, da caça aos coelhos e cervos,148 e difundia que os atos 

cruéis sobre animais eram a exteriorização da selvageria e primitivismo da natureza humana.   

         Se essas preocupações decorriam da percepção de que o uso indiscriminado dos recursos 

naturais concorreria para a sua redução ao longo do tempo, prevendo-se até o seu completo 

esgotamento e extinção, é uma hipótese que pode até ser considerada. Mas as informações 

acerca da devastação149 ambiental ocorrida no continente americano com base no advento 

colonizador, por exemplo, dão conta de que desde o início da exploração e da depleção de suas 

terras, águas e população indígena nativa, houve “processos normalmente cruentos”,150 com  a  

 

                                                 
146 Na sequência daqueles livros, publicou também Histoire Naturelle e Les Époques de la Nature (1788). Cf. 

BURSZTYN, Marcel; PERSEGONA, Marcelo. A grande transformação ambiental: uma cronologia da 

dialética homem-natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 39. 
147 Procedimento de dissecação de um animal vivo com objetivo de estudo. Atualmente se relata sobre a 

vivissecção de forma invasiva (por exemplo: cortar ou injetar drogas em um animal) e/ou de forma não invasiva 

(por ex.: tirar uma chapa de Raio X ou fazer uma ultrassonografia em um animal). Cf. mais detalhes em Agência 

de Notícias de Direitos Animais – ANDA. Disponível em:  http://www.anda.jor.br/23/10/2013. Acesso em: 12 de 

junho de 2014. 
148 Curiosamente, as leis que principiaram a arbitrar sobre a proteção das matas e dos animais tiveram motivação 

eminentemente autoritária e a finalidade expressa, ora de amealhar para os cofres reais ora de prazer e 

entretenimento da nobreza. Sobre esta última finalidade, a informação adiante é ilustrativa: “A penalidade para o 

abate ilegal de um cervo era radical: arrancar os olhos e os testículos do infrator. Preventivamente, os soldados 

cortavam as patas dos mastins e sabujos dos moradores da floresta para evitar que atacassem a caça do rei.” 

DUPAS, 2008, p. 69. 
149 A História Ambiental esclarece acerca da palavra devastação, visto que ela “[...] comporta, na língua 

portuguesa, as ideias não só de destruição, mas também de despovoamento e de desertificação. Quando empregado 

com vistas à compreensão dos mecanismos internos da acumulação primitiva de capital, o vocábulo torna-se 

operacional para descrever a realidade econômica e social da colonização portuguesa na América.” MARTINEZ, 

2006, p. 67. 
150 Ibid., p. 70. 

http://www.anda.jor.br/23/10/2013
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dominação e liquidação daqueles povos151 e, simultaneamente, o desencadear desmesurado 

“[...] de processos de cultivo ou pastoreio que agrediram progressivamente o equilíbrio de seus 

ecossistemas.” No entanto, ainda assim, há a defesa sobre a origem e o desenvolvimento de 

uma sensibilidade ambiental que se amplia com o advento da modernidade:   

 

Ela [a sensibilidade ambiental] não está relacionada apenas com as 

consequências da grande transformação urbano-industrial, que começou na 

Europa do final do século XVIII, mas também com uma série de outros 

processos macro-históricos que, em parte, lhe são anteriores. Entre esses 

processos, pode-se destacar a expansão colonial européia e a incorporação de 

vastas regiões do planeta a uma economia-mundo sob a sua dominância, 

inclusive biomas e ecossistemas que não faziam parte da experiência histórica 

ocidental. Um outro marco essencial, indissociável dessa expansão, foi a 

consolidação da ciência como um modo privilegiado de entendimento do 

mundo.152 

 

 

         Diante dessas posições, se avalia também que inexistiam, efetivamente, preocupações e 

motivações para desencadear atitudes de ordem puramente ecológica, e sim uma intenção – por 

vezes até patente – de exploração econômica sobre o que se apresentava como rentável na 

natureza.153 O certo é que na esteira temporal desses episódios, a Europa do século XVIII 

protagonizou a relação sociedade-natureza fazendo uso das máquinas e do conhecimento 

científico aplicado à máxima produção econômica.  

         E o conceito moderno de progresso atinge seu ápice em meados do século XIX, sobretudo 

pela difusão das ideias de realização material e da certeza no crescimento como processos 

necessários à civilização, estas duas posturas com a clara pretensão de transformarem os valores 

europeus em valores universais para a humanidade. 

         Tal ideal, movido por “[...] impulsos, econômico e político, alimentaram uma autêntica 

predação ambiental, e muitas vezes militar, de várias partes do mundo, configurando no século 

XIX um processo histórico de dominação social que ficou conhecido como imperialismo”,154 

evidenciando, com isso, fator de relevância no que se refere ao acesso e controle dos recursos 

                                                 
151 Ver o livro: BROWN, Dee. Enterrem meu coração na curva do rio. Trad. Geraldo Galvão Ferraz. São Paulo: 

Círculo do Livro, 1970. Este livro posteriormente foi adaptado para o cinema,  divulgado em filme (2007) dirigido 

por Yves Simoneau e intitulado originalmente “Bury my heart at wounded knee”. Trata-se de uma obra eloquente, 

cuja abordagem é um relato antropológico sobre a recusa do Chefe indígena da tribo dos Sioux em subjugar o seu 

povo à política de desenvolvimento do governo americano. Este fato se tornou um épico sobre os massacres 

praticados contra os índios da América do Norte e os constantes rompimentos de acordos pelos brancos, movidos 

pelo intento da conquista de grandes extensões de terras americanas, as quais faziam parte de propriedade comunal 

formada por aldeias de tribos indígenas. Disponível em:  http://www.biologia.ufrj.br/artigos. Acesso em: 19 de 

junho de 2014. 
152 PÁDUA, 2004, p. 28. 
153 MARTINEZ, 2006. 
154 Ibid., p. 44. 

http://www.biologia.ufrj.br/artigos
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naturais, promovendo embates e conflitos entre sociedades com valores e tradições 

diferenciados, numa verdadeira cruzada etnocêntrica.155 Uma época que deixou registros na 

história através de concepções não apenas filosóficas e científicas, como também de 

manifestações da cultura ocidental ocorridas durante o oitocentos. 

         Porém, a crença irrefutável no progresso acabou por enfrentar contradições e crises 

profundas em períodos demarcados na primeira metade do século XX. A crença, já arraigada 

quase como unanimidade, foi abalada inicialmente por uma grande regressão no projeto 

civilizacional156 tanto pela experiência da Primeira Guerra Mundial, que deixou a “sensação do 

inútil massacre”,157 quanto pelo caos econômico dos anos 30 e as consequências da Segunda 

Guerra Mundial.  

         Nas décadas logo subsequentes a esses eventos que tiveram repercussão em todo o mundo, 

as nações passaram a ser classificadas por indicadores de natureza econômica que os colocaram 

na posição de países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E um dos 

indicadores mais importantes para estabelecer essa classificação se respaldava no grau de 

industrialização, para o qual se debruçavam as atenções dos governos criando expectativas 

relacionadas à evolução social, no que ainda é perceptível a presença de resquícios da ideia de 

progresso.158  

         Apesar da conotação positiva que as políticas de desenvolvimento tiveram com a 

representação de países em intenso processo de urbanização e industrialização – como modelos 

a serem seguidos –, e com a reconstrução de nações praticamente destruídas pela Segunda 

Grande Guerra, os efeitos desse projeto fundamentado em regras economicistas de mercado 

têm sido alvo de questionamentos que o analisam como um projeto polêmico e contraditório. 

As regras economicistas de mercado, diga-se de passagem, estão imbricadas indubitavelmente 

às regras da valorização do valor. E esta, por sua vez, é fundamentada de modo inequívoco na 

dinâmica da sociedade capitalista, onde vigora a ilimitação, a desmedida da riqueza abstrata 

(valor) que sobrepuja a riqueza concreta (valor de uso). 

         Por essa linha de raciocínio, ao invés de despontar com a possibilidade de um 

desenvolvimento direcionado ao bem-estar de amplitude universal, efetivamente levou a 

sociedade urbano-industrial ao acirramento das relações que têm como centralidade a disputa 

                                                 
155 Processo implementado, por exemplo, com a colonização de várias nações. Inclusive o desenrolar da 

colonização brasileira, abordada no CAPÍTULO 3 – RECÔNCAVO BAIANO: PODER, DEVASTAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL E DESDESENVOLVIMENTO. 
156 Cf. uma das quatro proposições de Abbagnano mencionadas no início deste subcapítulo.  
157 ROSSI, 2000, p. 96 
158 HEIDEMANN, Francisco G. [et al.] (Orgs.). Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e 

modelos de análise. 2. ed., Brasília: UNB, 2010. 
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pelo poder, ao crescimento das desigualdades sociais e às sucessivas crises não só restritas ao 

campo financeiro, mas com graves rebatimentos na já estabelecida questão ambiental. 

         Depreende-se então que para se chegar a um patamar de desenvolvimento satisfatório, 

contemplador de grande parte dos cidadãos, um país subdesenvolvido não deve apenas mirar-

se nos protótipos e nas estratégias utilizadas por aqueles denominados como países 

desenvolvidos, o que já foi sobremodo demonstrado e provou não superar as crises cíclicas 

pelas quais – intermitentemente – passa o modo de produção capitalista. Ocorre que nem 

eliminou as desigualdades sociais e, sequer, cessou a degradação dos ecossistemas, como 

corolário direto da contínua e persistente exploração dos recursos naturais. 

         Sobre esse aspecto, é observado que a “inspiração” buscada em países desenvolvidos, 

pelas nações que ainda sofrem com os revezes do subdesenvolvimento, é complexa diante do 

contínuo esgotamento do sistema econômico vigente e da emergência de novos valores, tais 

como a conservação do meio ambiente para todo o planeta e o respeito aos direitos das 

populações tradicionais, que são nativas de determinadas regiões e têm suas próprias culturas.159 

Esses valores já seriam, por si só, grandes responsabilidades norteadoras para a elaboração de 

políticas de desenvolvimento atentas aos limites, às possibilidades e aos interesses essenciais 

de cada povo e de cada nação.  

         É oportuno apontar que os acontecimentos das duas Grandes Guerras e do período da 

depressão econômica, apesar de terem resultado na destituição do mundo da segurança160 e, 

nesse sentido, terem também mostrado para a humanidade episódios de barbárie entre 

indivíduos da própria espécie, pondo em “xeque” a hybris – a desmedida –, de certo modo 

acabaram sendo incorporados ao paradigma do desenvolvimento. E, não obstante declinarem 

algumas das certezas absolutas calcadas na racionalidade instrumental e das características 

humanas de poder e soberba, marcaram sobremaneira uma época.  

         O Fausto de Goethe demonstra como a expressão de um período se contextualiza no 

desejo do progresso em duas formas arquetípicas de desenvolvimento, quais sejam: o ideal 

cultural do autodesenvolvimento e o efetivo movimento social.161 Nesse percurso, todos os 

valores deveriam caminhar radicalmente para o desenvolvimento – o mundo físico, moral e 

social.162 Mas, para romper com o limite do demasiadamente humano e se estabelecer no 

                                                 
159 Ibid. 
160 Ibid., p. 97. 
161 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução de Carlos 

Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
162 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as ciências e as artes.  Trad. de Lourdes S. Machado. 2. ed. 

São Paulo: Abril Cultural, 1978b. Talvez Rousseau, ainda no século XVIII, tenha sido o primeiro filósofo a se 

posicionar de forma crítica em relação à ideia de progresso. 
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incessante movimento do progresso, materializando a tragédia do desenvolvimento, ele 

necessita da mediação de Mefistófeles que o transforma em o Fomentador, só possível de 

realizar-se na contradição da criatividade e da destrutividade.163 

         Vale lembrar que, em oposição aos que depositavam no progresso, no avanço do 

conhecimento e no domínio da natureza uma crença inequívoca sobre o aperfeiçoamento 

integral dos valores humanos, foi declarado: “[...] nossas almas se corromperam à medida que 

nossas ciências e nossas artes avançaram no sentido da perfeição.”164 

         Assim, como resultado dos avanços da ciência e da técnica postos em curso a partir do 

século XVIII, a forma de produzir se intensificou no século XIX e, mais ainda, na escalada do 

sucesso econômico imposto à atividade técnico-industrial do século XX e do que se almejou 

para o século seguinte. Entretanto, “[...] a ameaça mais grave à humanidade nesse início de 

século XXI é o ataque sem trégua ao meio ambiente decorrente da lógica da produção global e 

da direção dos seus vetores tecnológicos contidos nos atuais conceitos de progresso.”165  

         Os processos e instrumentais técnicos foram se sofisticando e, sem precedentes na história 

humana, extraiu-se dos recursos naturais matéria-prima com a justificativa do consumo 

crescente pelas sociedades, isto sob a pressão constante do poder econômico – este, cuja 

característica central é a ausência de limites do movimento da riqueza abstrata – avalizada pelo 

poder político. Constatam-se, nesse ritmo acelerado, os ciclos naturais sendo indubitavelmente 

substituídos pelos ciclos industriais, multiplicando os riscos à vida em sua totalidade.166  

         Partindo dessa análise crítica se evidencia, por um ângulo, a ilusão do progresso ilimitado 

baseado no valor mercantil, por outro, é demonstrada a destruição crescente dos recursos 

naturais, a degradação de seres vivos aliada à sumária extinção de algumas espécies da fauna e 

da flora. A contradição é clara quando se pondera sobre o dilema entre as possibilidades técnico-

científicas de poder, de domínio insaciável e as questões que envolvem a luta contínua e 

atemporal pela sobrevivência, na tentativa, às vezes em vão, de superar o declínio: 

 

 

 

                                                 
163 “Todavia, se Fausto é uma crítica, é também um desafio – ao nosso mundo, ainda mais do que ao mundo de 

Goethe – no sentido de imaginarmos e criarmos novas formas de modernidade, em que o homem não existirá em 

função do desenvolvimento mas este, sim, em função do homem. O interminável canteiro de obras de Fausto é o 

chão vibrante porém inseguro sobre o qual devemos balizar e construir nossas vidas.” Cf. BERMAN, 1986, p. 84. 
164 ROUSSEAU, 1978b, p. 27. 
165  DUPAS, 2006, p. 219. 
166 CAVALCANTI, Clóvis. (Org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 4. 

ed. São Paulo: Cortez; Recife, PE: Fundação Joaquim Nabuco, 2003. 



73 

 

Mergulhados em nosso destino prometéico, certamente é interessante notar 

que, permeando toda a mitologia heróica, sempre aparece a figura da 

falibilidade ante a tentação do orgulho (hybris) e a subsequente punição e/ou 

declínio, como ocorre com Dédalus em sua tentativa de voar ou 

modernamente com o naufrágio do Titanic. O próprio Prometeu sofreu esse 

destino ao ser acorrentado na rocha por Zeus.167 

 

         Ainda com relação ao declínio, seja ele manifestado de modo constante ou de forma 

cíclica – no tocante ao seu aspecto político – é evidenciado pela descrença quase que 

generalizada nas ações perpetradas pelas instituições jurídico-políticas, no acirramento das 

manifestações que esboçam autoritarismo, na xenofobia e nos acordos políticos que tratam de 

questões eminentemente econômico-financeiras, questões estas que não atingem 

qualitativamente o cotidiano das populações majoritariamente aviltadas de condições de 

sobrevivência dignas, senão elementares.  

         No aspecto social, também se torna evidente uma crise de amplitude planetária, pela 

crescente intolerância étnico-racial, pela violência (em suas diversas formas), pelas condições 

de trabalho subumanas, desemprego, marginalização social, pela poluição e outras tantas 

situações ambientais adversas. Dessa realidade e evidências problemáticas, com suas soluções 

sempre postergadas – e algumas questões se tornam cada vez mais complexas – vale, 

finalmente, indagar: é possível vislumbrar uma sociedade sustentável? Incorporado de modo 

generalizado desde os discursos oficiais até os movimentos sociais de cunho ambientalista, o 

desenvolvimento sustentável é exequível nas configurações atuais do capitalismo? Sem a 

superação dos desafios que se colocam à sobrevivência dos seres que habitam o planeta, 

discursar sobre desenvolvimento sustentável não seria um gesto de legitimação do quadro que 

mostra todo o contexto adverso que mergulhou a contemporaneidade?  

         Os desequilíbrios, que emanam do modelo de desenvolvimento posto em prática no século 

XXI, adentram as questões concernentes ao meio ambiente e desvelam os antagonismos 

presentes em todas as esferas das relações sociais. Se na era moderna o pensamento das 

inovações criadas para uma civilização futura estava baseado no ideal de progresso – e boa 

                                                 
167 Ibid., p.121. Ainda no que tange ao mito de Prometeu – um, dentre os diversos mitos fundadores da ideia de 

progresso – conta-se que o titã Prometeu, ao verificar o estado de estagnação no qual o homem vivia, vagando pela 

Terra, decidiu entregar-lhe o fogo, simultaneamente capacitando-o para o desenvolvimento e para a civilização. 

Com o fogo e o conhecimento, os homens são inspirados a se rebelarem do jugo dos deuses, sendo também 

impulsionados em direção ao progresso, superando a condição de ignorância sobre os assuntos do céu e da terra. 

Com esse feito, Prometeu instigou a ira do deus Zeus e o contrariou no seu domínio supremo de todo o universo. 

E, por isso, foi condenado a permanecer por longas eras acorrentado a um penhasco no monte Cáucaso, onde 

diariamente uma águia vinha devorar-lhe o fígado, que no cair da noite sempre se regenerava, por ser ele um titã. 

Cf. BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. Trad. David Jardim. 34. 

ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006; e DUPAS, 2006.   
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parte da crítica pertinente que lhe é dirigida já é bastante conhecida –, na contemporaneidade 

essa ideia precursora do desenvolvimento – que se quer a todo custo em moldes       

sustentáveis168 – se encontra calcada em processos de urbanização,169 sistemas técnico-

industriais, redes internacionais de agronegócio e tantas outras redes que internacionalizam 

relações por todo o planeta.   

         Entretanto, trata-se de um desenvolvimento que tem visado a preponderância de uma 

sociedade mercadologizada com fortes impactos sobre a vida em todas as suas dimensões, 

sejam elas as dimensões social, política, cultural, econômica, haja vista uma constatação óbvia 

e que não deixa de suscitar reflexão, referente a um dos indicadores da macroeconomia, o 

Produto Interno Bruto (PIB): 

 

O PIB apenas indica o fluxo de bens e serviços produzidos pela atividade 

humana, jamais o total de riquezas disponíveis. Essa distinção se torna ainda 

mais importante se considerarmos que o que caracteriza a produção humana é 

justamente uma série de externalidades negativas, cujo custo em termos de 

bem-estar frequentemente suplanta o seu valor.170  

 

         É fato que se vive um dilema entre um estágio da política de desenvolvimento, no qual é 

patente sua condição de insustentabilidade, e a necessidade de se rever a relação sociedade-

natureza. A perspectiva talvez esteja numa redefinição ético-política que atinja tanto o modelo 

de civilização, quanto a sociedade atual, a partir dos riscos vivenciados e dos que são iminentes.  

         No entanto, é importante mencionar que dos diversos estudos que vêm analisando o 

contexto ambiental, em um desses estudos, a obra Os (des)caminhos do meio ambiente171, está 

patente como a compreensão e os percalços do desenvolvimento humano concorreram para o 

debate acerca das relações entre sociedade e natureza: inicialmente calcado na ideia de 

progresso, que concebia a natureza como “objeto a ser possuído e dominado”,172 externo e 

totalmente dissociado da vida humana.   

                                                 
168 É importante não perder de vista que as orientações que culminaram no Relatório Nosso Futuro Comum, 

publicado em 1987 e mais conhecido como Relatório Brundtland, tinham como fundamento a obra Limites do 

Crescimento (1972), a qual afirmava que “[...] qualquer que seja a associação feita entre os cinco fatores básicos 

determinantes do crescimento (população, produção agrícola, recursos naturais, produção industrial e poluição), 

os resultados serão sempre assustadores, com uma profunda desestabilização da humanidade até o ano de 2100” 

MEADOWS, 1978, p. 27. 
169 Em sua grande maioria sem a infraestrutura necessária e planejada que atenda a todos os segmentos sociais da 

população (IBGE, 2010). 
170 CAVALCANTI, 2003, p. 124. 
171 PORTO-GONÇALVES, 2004a. 
172 Ibid., p. 34. 
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         Em síntese, verifica-se que o debate informa a necessidade de uma inversão nas relações 

de tal modo, que possa despontar um equilíbrio sobre as decisões sociais, econômicas, políticas, 

culturais, enfim, decisões que dizem respeito à sobrevivência de todos os seres que constituem 

o meio ambiente.173 Posto dessa forma, também é percebido que o contexto de inúmeras 

preocupações decorrentes das ameaças características das crises civilizacional e societária 

fundamentam a discussão ambiental, o que encaminha esta tese ao próximo subcapítulo, 

discorrendo sobre as categorias poder e território como aportes imprescindíveis à compreensão 

do objeto de estudo.  

 

2.2 Poder e território: categorias que se revisitam 

 

         O fato desta pesquisa se desenvolver num território marcado por relações de poder 

historicamente fincadas no regime de escravidão, que rebatem na contemporaneidade das suas 

populações tradicionais, este subcapítulo busca abordar como as relações assimétricas podem 

se manifestar, não apenas restritas aos mecanismos do aparato estatal, mas como uma rede de 

mecanismos que também incidem nas vivências cotidianas do território.  

         No clássico Teoria Geral da Política, conceitua-se a política referindo-a à expressão do 

poder e, não obstante este abarcar várias concepções, é válida a sua identificação enquanto 

categoria analítica, visto que permite introduzir a complexidade que ora tangenciará, ora 

guardará relevante proximidade e implicações com o objeto de estudo. Por esses motivos, 

verificar-se-á que ao longo da pesquisa empreendida as relações de poder terão incorporado 

significados latentes ou evidentes diante das peculiaridades da realidade investigada.  

         Assim, expressa-se o conceito de política como “[...] a esfera das ações que faz alguma 

referência direta ou indireta à conquista e ao exercício do poder último (ou supremo, ou 

soberano) em uma comunidade de indivíduos sobre um território.”174 Esse poder, se 

considerada toda a história da humanidade, diz respeito ao domínio do homem exercido sobre 

a sua própria espécie e, inevitavelmente, ao que diz respeito àquele estabelecido sobre a 

natureza.  

         Em se tratando do poder político, a análise conduz a uma das características das relações 

interpessoais na vida em sociedade. Coexistem a esse, o poder econômico e o poder ideológico, 

ambos dotados de formas distintas de atuar no meio social. O poder ideológico lança mão de 

saberes, conhecimentos e dadas informações imprescindíveis com objetivo de influenciar, não 

                                                 
173 UNGER, Nancy M. (Org.). Fundamentos filosóficos do pensamento ecológico. São Paulo: Loyola, 1992. 
174 BOBBIO, 2000, p. 216. 
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só na forma de pensar de indivíduos ou de grupos, mas também na sua forma de decidir e agir. 

Já o poder alicerçado nas relações econômicas, se utiliza de bens materiais para adquirir, além 

de comportamentos de subordinação, a continuidade dos processos de expropriação e a 

aquisição de outros bens materiais gerados pelo lucro.175 

         Essas afirmações concorrem então para os seguintes questionamentos: em que moldes 

atua o poder político? Com a força, mecanismo estratégico e historicamente recorrente? Apesar 

do uso da força, esta não é a única forma de ação e nem sempre é necessário lançar mão desse 

recurso, porque os outros poderes acima mencionados às vezes são os que melhor cabem à 

solução de uma situação problemática, conflituosa. Porém, não se pode subestimar a força, ela 

ainda é, desde muito tempo, reconhecida como um mecanismo essencial ao poder político, pelo 

fato de lhe conferir a “[...] monopolização da posse e do uso dos meios com os quais é possível 

exercer a coação física.” 176 

         Ainda é asseverado que a política é uma das grandes categorias; trata-se de uma das mais 

importantes na constituição das relações entre indivíduos e entre grupos. Por isso, se faz 

importante – mas nem sempre é possível – tentar distinguir entre as nuances e intenções 

perpetradas pelos poderes ideológico, econômico e político para tentar percebê-las, delimitá-

las e submetê-las à análise: 

 

Essa delimitação é o produto de uma lenta transformação histórica: em uma 

sociedade primitiva, as várias formas de agregação social e dos respectivos 

poderes são pouco distinguíveis. Mesmo no pensamento grego, ao qual é 

necessário remontar sempre, por estar na origem da reflexão sobre política de 

toda a tradição do pensamento ocidental, a distinção não é assim tão clara: 

quando Aristóteles, no início da sua obra sobre a Política, afirma que o homem 

é um animal político, entende dizer que, diferente de outros animais, o homem 

não pode viver senão em sociedade, tanto que São Tomás de Aquino, que vive 

em uma época na qual já ocorrera a nítida distinção entre duas sociedades, a 

religiosa e a política, traduz “animal politicum et sociale”.177  

 

         As nuances e intenções emanadas desses poderes se fazem sempre atuais e, mesmo com 

o registro de tempos remotos, estão sempre presentes, como se reatualizando nos diferentes 

momentos da vida em sociedade. Nisso, percebe-se que a análise da realidade estudada deve 

ser considerada diante dos diversos tipos de poder que ocorrem simultaneamente ou um 

preponderando mais que o outro. 

                                                 
175 Ibid., p. 221. 
176 Ibid., p. 164. 
177 Ibid., p. 222-223. 
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         Perscrutando os referenciais teóricos que discorrem sobre a categoria poder, verifica-se 

uma outra postura, um outro olhar que a vislumbra com objetividade e tece considerações de 

relevância, mas que se contrapõem à exclusividade do exercício do poder apenas no âmbito 

estatal. Essas considerações se revelam nas teorias desenvolvidas por Foucault, quando este 

afirma que inexiste algo único que se possa denominar de poder. Tampouco é uma coisa natural, 

sua percepção é de que se refere a algo histórico-estrutural, está relacionado a uma prática social 

reelaborada e, por isso, muitas vezes aperfeiçoada historicamente, passível de contínuas 

transformações e dotada de manifestações diferenciadas. O poder também deve ser analisado 

em termos de estratégia, de resistência, porquanto as relações sociais são permeadas por 

relações de poder e estas são inerentes à vida em sociedade.178 

 

E esse caráter relacional do poder implica que as próprias lutas contra seu 

exercício não possam ser feitas de fora, de outro lugar, do exterior, pois nada 

está isento de poder. Qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede 

de poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a que ninguém pode 

escapar: ele está sempre presente e se exerce como uma multiplicidade de 

relações de forças. E como onde há poder há resistência, não existe 

propriamente o lugar de resistência, mas pontos móveis e transitórios que 

também se distribuem por toda a estrutura social.179  

 

         Nessa afirmação reside um dado fundamental: as relações de poder não ocorrem 

exclusivamente nos aspectos que concernem ao Direito, aos aparelhos de Estado, à violência, 

como também não acontecem apenas nas relações contratuais e repressivas.180 Analisa-se que 

vai mais além, haja vista nem mesmo uma possível destruição do aparelho de Estado seria o 

bastante para extirpar toda a trama de poderes enredada nas sociedades. 

         O poder pode adquirir formas diversas, das mais evidentes às mais sutis, porque sua 

condicionalidade está intrinsecamente ligada a uma das capacidades humanas que se reportam 

à origem do debate acerca da ética, a sociabilidade. Esta, por sua vez, perpassa todas as formas 

                                                 
178 FOUCAULT, 2007. 
179 FOUCAULT, 2007, p. xiv. 
180 Hannigan comenta: “O poder pode estar em todo lugar, mas as relações de poder são raramente simétricas e 

completamente democráticas. Foucault faz uma distinção importante entre poder e dominação. A última se refere 

a relações assimétricas de poder na qual a parte subordinada tem poucas oportunidades de exercitar sua vontade. 

Enquanto que as relações de poder são sempre instáveis e reversíveis, a dominação indica que as relações são 

menos fluidas e menos abertas para a negociação. [...] Quando o poder é estruturado em volta de instituições 

formais, tais como o Estado e a corporação, outros significados são necessários. Em tais casos, Foucault acredita 

que o poder é exercido não tanto através da força nua e da coerção física, mas através da habilidade de moldar o 

processo de socialização. Isto é muito mais eficaz porque reduz a resistência enquanto internaliza o consentimento” 

Cf. HANNIGAN, 2006, p. 86-87. 
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de atividades do homem, que se constitui como tal, nas relações estabelecidas com outros 

semelhantes.181 

         É importante frisar que, de modo algum, se desconsidera e/ou se descarta as atribuições 

de poder por parte do Estado, muito menos os procedimentos utilizados nas diversas instituições 

que o representa. Entretanto, é asseverado o seguinte esclarecimento a respeito:  

 

Não tenho de forma alguma a intenção de diminuir a importância e a eficácia 

do poder de Estado. Creio simplesmente que de tanto se insistir em seu papel, 

e em seu papel exclusivo, corre-se o risco de não dar conta de todos os 

mecanismos e efeitos de poder que não passam diretamente pelo aparelho de 

estado, que muitas vezes o sustentam, o reproduzem, elevam sua eficácia ao 

máximo.182 

 

         Desse modo, pode-se inferir que o exercício do poder tem um longo alcance. Isto é, como 

numa trama, às vezes adentra por situações e se expande utilizando-se de canais muito sutis que 

se recobrem, se apoiam e estão presentes em todo o sistema de relações e em todas as instâncias 

da sociedade.   

         Em meio a essas posições teóricas acima enunciadas acerca do poder, a compreensão da 

categoria território também está imbricada nas relações de dominação. Assim, nos estudos da 

geografia política clássica – tomando-se como referência Ratzel – 183 o poder é discutido como 

elemento imanente ao território e com estreita vinculação ao aparelho estatal.  

         Para esse geógrafo, o Estado-Nação é a única representação do poder político capaz de 

gerir o território. Nessa perspectiva, o território é concebido como solo, como limite político-

administrativo, como espaço sobre o qual seria canalizado o monopólio e a soberania estatal. 

Tratam-se de conceitos que após o advento da Segunda Grande Guerra e as inevitáveis 

mudanças no cenário mundial, mostraram-se polêmicos e limitados ao considerar que o Estado 

é a única representação do poder capaz de gerir o espaço.184 

         É nesse sentido que se tem também uma definição nos seguintes termos: “No tocante ao 

território, a concepção mais tradicional está vinculada à noção de Estado que, pelo fato de ser 

regulador das relações internacionais, tem a soberania do controle e gestão do espaço.”185 

                                                 
181 FOUCAULT, 2007. 
182 Ibid., p. 160. 
183 O geógrafo Friedrich Ratzel é expoente da escola alemã na elaboração de conceitos para melhor compreensão 

da geografia política. Para maiores detalhes a respeito, ver SAQUET, Marcos A. e SANTOS, Roselí dos. (Orgs.). 

Geografia agrária, território e desenvolvimento. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 
184 Ibid., 2010. 
185 MELO e SOUZA, Rosemeri. (Org.). Território, planejamento e sustentabilidade: conceitos e práticas. São 

Cristóvão: Editora UFS, 2009, p. 24. 
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         Fazendo o contraponto àquelas perspectivas anteriores, o geógrafo Raffestin,186 ao 

abordar a vertente relacional do território que dialoga com as elaborações teóricas de Foucault 

sobre relações de poder, afirma que estas relações se configuram no formato de redes e incidem 

sobre os territórios se entrecruzando, sofrendo descontinuidades, recuos e sobreposições. E 

expressa seu conceito de território: “O território não poderia ser nada mais que o produto dos 

atores sociais. São eles que produzem o território, partindo da realidade inicial dada, que é o 

espaço. Há, portanto, um ‘processo’ do território quando se manifestam todas as espécies de 

relações de poder [...]”.187 

         Dito de outra forma, o espaço entendido como chão, área, propriedade, antecede à 

concepção de território. Este último é o resultado das ações, dos comportamentos, das 

intencionalidades dos atores sociais que, ao se apropriarem do espaço, o territorializam. E as 

populações têm um papel fundamental, pois são elas também, via de regra, esses atores sociais 

que constituem o território. Nesse sentido, toma-se aqui uma conceituação similar sobre o 

território. 

 

O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito 

utilizável para a análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a 

partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que 

dele se utilizam.188 

 

         Portanto, o conceito em foco se refere a esse território “usado”, que é essencialmente 

relacional e inclui a ação humana através das relações de poder, a própria ligação entre o seu 

uso e as pessoas por meio do trabalho, as relações de trocas materiais e as relações simbólico-

culturais. 

         Essas relações construídas pelos homens e seus desdobramentos tiveram reconhecimento 

acerca da relevância sobre a problematização que envolve a produção do espaço para além do 

seu aspecto unicamente físico, aquele identificado como sinônimo de área: “Todas as tentativas 

de explicar o espaço subtraíram praticamente o problema chave de sua produção, a grande 

exceção vindo de Henri Lefebvre (1973).”189 

                                                 
186 Geógrafo e pioneiro da escola francesa nas pesquisas sobre território e os conflitos que ocorrem no seu interior, 

diante das relações de poder que se estabelecem historicamente. 
187 RAFFESTIN, 1993, p. 8. 
188 SANTOS, Milton. Territórios e sociedade: Entrevista com Milton Santos. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2000, p. 22. 
189 ALFREDO, Anselmo. O mundo moderno e o espaço: apreciações sobre a contribuição de Henri Lefebvre. São 

Paulo: GEOUSP – Espaço e Tempo, nº 19, 2006, p. 161. 
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         Nesse teórico, o espaço é um produto social, ao mesmo tempo em que é um meio de 

produção da sociedade, possuindo ao mesmo tempo elementos abstratos e concretos, que o faz 

um instrumento e um meio de produção da sociedade, além de ser um meio de controle e 

instrumento de dominação e de poder imbuídos de contradições e conflitos. As lutas que se dão 

em torno do conflito contribuem para o processo mais amplo de transformação e reprodução da 

sociedade e do espaço geográfico e são materializadas nas relações sociais. 

         Essas novas perspectivas a respeito do território, com contribuições de outras áreas do 

conhecimento, ampliaram consideravelmente o saber da geografia, da história e da 

antropologia, que buscaram entender as diversas formas de territorialidade e seus processos de 

mudança. Entenda-se também o conceito de territorialidade, aqui expresso, através da forma 

como os agrupamentos humanos ou populações se organizam para gerir, defender ou integrar 

seu território impregnando-o com seus valores e modos de ser.190 

         Daí a denominação de territórios de identidade,191 termo forjado mais recentemente, e 

oriundo dos debates acerca do desenvolvimento sustentável para expressar quando há a 

manifestação de traços específicos de um grupo na apropriação e organização do território. 

Esses traços devem, necessariamente, distinguir o grupo dos demais, permitindo assim o seu 

reconhecimento pela diferenciação. Nesse sentido, “[se] a cultura une um grupo; a identidade 

o diferencia de outros.”192 E, assim, se estabelece uma distinção entre cultura e identidade para 

fins, principalmente, de políticas voltadas para a gestão e o desenvolvimento regional. 

         Apesar das produções acadêmico-científicas sobre aspectos envolvendo a categoria 

território compor uma miríade de concepções e gerar controvérsias entre os autores que se 

debruçam nos seus estudos, é esclarecido que tal constatação “[...] não altera a sua essência que 

é o espaço apropriado e ressignificado pelas relações de poder nas diversas esferas da 

sociedade.”193 

         Enfim, como é possível perceber, poder e território são conceitos que se revisitam 

historicamente. Mais que isso, são até imanentes, e trazem no rastro dos seus percursos os 

conflitos, mais especificamente e diante das questões norteadoras desta tese, os conflitos 

socioambientais. 

 

                                                 
190 PERICO, Rafael Echeverry. Identidade e território no Brasil. Brasília: Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), 2009. 
191 A nomenclatura “territórios de identidade” está melhor conceituada e explicitada ao que se aplica, atualmente, 

no espaço da pesquisa e perfaz as análises realizadas no CAPÍTULO 4 – CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: A 

CONTEMPORANEIDADE NO TERRITÓRIO DO BAIXO PARAGUAÇU.  
192 PERICO, 2009, p. 63. 
193 MELO E SOUZA, 2009, p. 30. 
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2.3 Origem e contemporaneidade dos conflitos socioambientais 

 

         Após a abordagem das categorias poder e território, propõe-se a retomada das discussões 

e percepções em torno dos conflitos, desde as origens – aqui intencionalmente demarcadas no 

período moderno – até o contexto contemporâneo, haja vista neste estudo os conflitos estarem 

intrinsecamente relacionados aos conceitos de poder e território e se caracterizarem por 

conflitos de cunho socioambiental. 

         No célebre Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 

abordando sobre o progresso alcançado pela humanidade como desencadeador de opressão, 

Jean-Jacques Rousseau aponta para elementos como a propriedade privada e a divisão do 

trabalho sobrepondo o estado de natureza, a vida natural, e instituindo relações sociais que 

passaram a se concretizar nas associações baseadas na ambição, na rivalidade de interesses e 

na dominação. 

         A crítica social elaborada por esse teórico vai além, enfocando a dicotomia entre o 

“natural” e o “artificial”: a subsistência do homem na floresta, enquanto durou a sua condição 

pré-social, ou o estado de natureza, manteve-o afastado das relações sociais; mas quando o 

proprietário tomou as terras dos primitivos, cercou-as e debruçou-se no seu cultivo, a vida 

natural terminou e a igualdade se extinguiu. 

         A análise se aprofunda ainda mais, pois alerta-se para a questão da alienação do homem 

diante das coisas materiais, da ostentação e do poder que acabam por constituir as injustiças e 

as desigualdades que reforçam a miséria e a indigência impostas a outros tantos semelhantes. 

Nessa direção, o conflito se instaura quando é motivado por interesses particulares e que 

remetem o homem ao egoísmo, à vaidade e à corrupção.194  

         Lançando-se o olhar sobre as ciências sociais, é possível verificar que em outro clássico, 

os conflitos compõem suas elaborações teóricas. Em Marx, os conflitos originam-se da divisão 

de classes e das contradições inerentes ao modo de produção capitalista. A principal dessas 

contradições é a que se realiza entre a produção socializada e a apropriação privada, isto é, a 

classe trabalhadora produtora de bens, consegue gerar um excedente que é exclusivamente 

apropriado pela classe dominante, detentora dos meios de produção. Em última instância, é o 

                                                 
194 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 

Trad. de Lourdes S. Machado. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978a. 
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modo de produção capitalista que dita o caráter distributivo do excedente, bloqueando, por 

conseguinte, o desenvolvimento das forças produtivas.195  

         A partir desse teórico, apreende-se que outros conflitos, também decorrentes da relação 

entre capital e trabalho, marcaram sobremaneira o século XIX, ampliaram-se e respaldaram 

diversas análises acerca dos antagonismos entre proletariado e burguesia.  Vale assinalar as 

lutas contra a exploração do trabalhador, ou seja, pela diminuição da sua jornada de trabalho e 

contra a ausência de garantias trabalhistas diante das constantes ameaças sobre a iminência do 

desemprego (substituição, por parte do capitalista, do trabalho do operário pela máquina).196 E 

o desemprego, certamente, rebate com maior impacto negativo, por atingir direta e 

incisivamente a existência dos trabalhadores e a sobrevivência de suas famílias. 

         Outros confrontos, ao tempo que decorriam aqueles acima mencionados, são dignos de 

nota: “Marx envolveu-se também na disputa dos camponeses por direitos imemoriais de uso 

das florestas, que haviam sido suprimidos pela industrialização e pela propriedade 

privada.”197Como exemplo, toma-se o caso dos que viviam no campo com direitos ancestrais 

de usar livremente madeira seca como necessidade para aquecer suas casas e para cozinhar, e 

passaram a ser tratados pelo Estado como ladrões, julgados e obrigados a trabalhar para repor 

o “valor” estabelecido sobre a natureza. Desse modo, foi constatado que os produtos da natureza 

não tinham anteriormente valor de mercado, mas com a apropriação das florestas e dos bosques 

ricos em madeira, alimentos e água pura por parte de pessoas que pouco a pouco se estabeleciam 

nesses locais – fontes de sobrevivência para a maioria da população pobre e trabalhadora do 

campo – se transformaram em “valor”, este entendido pelo filósofo como riqueza privada.198  

          Vê-se assim, que o conhecimento gerado em torno da categoria conflito não é apenas 

atributo da contemporaneidade. Os conflitos difundiram-se em produções acadêmicas que 

buscaram investigá-los e analisá-los para melhor estabelecer uma compreensão acerca dos 

processos que os envolve ao longo da história da humanidade. Trata-se de um debruçar sobre 

pesquisas que dizem respeito não somente às formas violentas que adquirem os conflitos, mas 

também às outras formas nas quais se mostram subsumidos, latentes, sutis ou permeados do 

desenvolvimento de estratégias entre indivíduos ou entre os grupos sociais que os vivenciaram 

e aqueles que ainda os têm presentes no seu cotidiano.199  

                                                 
195 MARX, Karl. O Capital. Trad. Reginaldo San’Anna, vol. 1. São Paulo: DIFEL, 1984. 
196 MARX, Karl. Contribuições à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 
197 DUPAS, 2008, p. 35-36. 
198 Desse conflito, o mesmo autor infere que: “É importante assinalar como esse fenômeno de privatização e 

precificação dos ‘bens públicos’ seguiu em escalada permanente até os dias atuais.” Idem, p. 36. 
199 BARBANTI JR., Olympio. Conflitos socioambientais: teorias e práticas. Disponível em: www.uni-

tuebingen.de/egwinfo/susam/download/barbanti.pdf. Acesso em: 27 de novembro de 2011. 

http://www.uni-tuebingen.de/egwinfo/susam/download/barbanti.pdf
http://www.uni-tuebingen.de/egwinfo/susam/download/barbanti.pdf
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          Dahrendorf,200sociólogo e teórico na produção de estudos sobre a origem e o desencadear 

de situações conflituosas, informa que as desigualdades e o poder são decisivos na eclosão de 

interesses divergentes. Sua crítica vai na direção da vertente funcionalista, a qual não admite o 

conflito e o toma como distorção da sociedade – interpretação da realidade, como se pode 

perceber, pautada na teoria durkheimiana. Além dessa crítica, assevera que persistir na ideia de 

um sistema social ausente de conflitos pode ter consequências desastrosas, porquanto 

desencadeia um dos maiores males da humanidade: o autoritarismo. 

         O mesmo teórico ainda adverte que na vida em sociedade é impossível se ter o total 

controle e a absoluta certeza sobre todas as coisas que acontecem. Seu argumento mais decisivo 

a respeito do conflito, é que a incerteza é a propiciadora das divergências de posições e opiniões 

diante de experiências concretas vivenciadas pelo homem. Assim, as situações conflituosas 

devem ser concebidas como formas de aprendizado e evolução, superando erros e abrindo novas 

alternativas para a vida em sociedade.    

         Em se tratando de um elemento irrefutável nas relações sociais, ocorra de modo visível 

ou latente,201 para uma análise sistematizada acerca dos conflitos, é necessário se levar em 

consideração as opiniões, argumentações e posicionamentos dos indivíduos ou grupos de 

indivíduos. Quer estes representem a sociedade civil, o Estado ou o mercado, estão passíveis 

de convergir ou divergir com/entre seus próprios pares sobre determinada ação.  

         Outro aspecto importante a respeito dos conflitos – seguindo a mesma linha de raciocínio 

acima –, é que não há uma constante entre discurso e ação, às vezes estes aspectos podem até 

se mostrar incoerentes. Quanto ao objeto de disputa, a maneira como os atores envolvidos o 

percebe é diferenciada, ou seja, a compreensão da problemática, bem como a ideia de valoração 

são distintas para cada um dos envolvidos. E, ainda no tocante ao objeto de disputa, este pode 

ser “[...] material ou simbólico, divisível ou indivisível, laico ou profano, real ou irreal. Os 

objetos podem variar de natureza, mas são sempre bens ou recursos escassos, ou vistos como 

tais”.202 

         Não obstante algumas discrepâncias teóricas terem sido apontadas a partir da produção 

histórico-científica acerca dos conflitos nos processos eminentemente sociais, essa retomada 

permite discutir, logo a seguir, qual o contexto de surgimento e em que medida se desenvolvem 

                                                 
200 DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1992. 
201 NASCIMENTO, Elimar P. Os conflitos na sociedade moderna: uma introdução conceitual. In: BURSZTYN, 

M. A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. 
202 Ibid., p. 96. 
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e são identificados os conflitos socioambientais. Como referido anteriormente, objeto de estudo 

sobre o qual se debruça essa tese. 

         A “ambientalização”203 dos conflitos sociais, por assim dizer, diz respeito ao surgimento 

de uma nova questão social que, possivelmente, tenha sido manifestada a partir dos acidentes 

ocorridos em países industrializados com repercussão política e riscos iminentes sobre as 

populações de outros países.  

         A realização da Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo (1972), por iniciativa da Suécia, afetada pela poluição no mar Báltico, 

da chuva ácida, dos pesticidas e metais pesados encontrados em peixes e aves é um dado 

relevante sobre os impactos ambientais204 como desencadeadores dos debates sobre questões 

globais que não só envolveram, àquela época, a sociedade civil e os governos de diversos países, 

como continuam envolvendo vários atores sociais na cena contemporânea.  

         Com efeito, a crítica ambiental gestada no ambiente acadêmico – paulatinamente 

incorporada pelas ciências sociais – diante dos impactos da sociedade industrial, alavancou a 

percepção do surgimento de conflitos entre indivíduos e grupos sobre o acesso e o uso dos 

recursos naturais, os chamados conflitos socioambientais.205 

         Nesse sentido, os conflitos socioambientais são concebidos como “[...] embates entre 

grupos sociais em função de seus distintos modos de inter-relacionamento ecológico, isto é, 

com seus respectivos meios social e natural.”206 E há uma tipologia, tendo em vista que 

acontecem: 1. Em torno do controle sobre os recursos naturais, tais como disputas sobre a 

exploração ou não de minério, da pesca, do uso dos recursos florestais; 2. Em relação aos 

impactos (sociais ou ambientais) gerados pela ação humana, tais como a contaminação dos rios 

e do ar, o desmatamento, a construção de barragens hidrelétricas etc.; e 3. Sobre os valores e 

modos de vida, isto é, conflitos envolvendo o uso da natureza cujo núcleo central reside num 

choque de valores ou ideologias. 

         Partindo dessa tipologia, cada grupo social tem sua forma peculiar de adaptação, ideologia 

e modo de vida específico que, por sua vez, se diferencia e se opõe com as formas de ser e de 

                                                 
203 “O termo ‘ambientalização’ é um neologismo semelhante a alguns outros usados nas ciências sociais para 

designar novos fenômenos ou novas percepções de fenômenos vistos da perspectiva de um processo”. Ver 

discussão a respeito em LOPES, José Sérgio L. Sobre processos de “ambientalização” de conflitos e sobre dilemas 

da participação. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 12, nº 25, 2006, p. 34. 
204 Tanto a industrialização como a modernização tecnológica, ambas crescentes, levaram autores como Giddens 

e Beck a denominarem a sociedade atual, respectivamente, como sociedade de “incerteza artificial” e de 

“modernização reflexiva”; e “sociedade de risco”. Cf. LOPES, 2006, p. 35. 
205 A noção de conflitos ambientais surgiu na corrente da ecologia política, nos Estados Unidos, na década de 1980, 

e o seu debate conceitual foi trazido para o Brasil por Henri Acselrad. Cf. ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010. 
206 LITTLE, 2001, p. 108. 
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atuar de outros grupos ao lidarem com o ambiente natural. Desse modo, isso acaba por 

desencadear e informar a existência das dimensões social e cultural do conflito ambiental.207 

         Ao adentrar-se no conhecimento produzido em torno dessa temática, é perceptível que 

não existe uma dissociação entre as categorias sociedade e meio ambiente, mesmo porque, esta 

última já agrega elementos da sociedade que historicamente lhe foram incorporados, e aí 

também se pode incluir o patrimônio histórico e cultural. Por essa interpretação, afirma-se: 

 

Os objetos que constituem o “ambiente” não são redutíveis a meras 

quantidades de matéria e energia, pois eles são culturais e históricos: os rios 

para as comunidades indígenas não apresentam o mesmo sentido que para as 

empresas geradoras de hidroeletricidade; a diversidade biológica cultivada 

pelos pequenos produtores não traduz a mesma lógica que a biodiversidade 

valorizada pelos capitais biotecnológicos etc. Por outro lado, todos os objetos 

do ambiente, todas as práticas sociais desenvolvidas nos territórios e todos os 

usos e sentidos atribuídos ao meio, interagem e conectam-se materialmente e 

socialmente seja através das águas, do solo ou da atmosfera.208 

 

         Assim, um desafio que está posto é o de encontrar instrumentos de análise para interpretar 

a complexidade dos processos sociais e políticos que agregam a “Natureza” no interior dos 

conflitos sociais. E, para melhor identificar e formular discussões referentes aos conflitos 

ambientais, são tipificados: 1. Pela apropriação simbólica; 2. Pela apropriação material; 3. Pela 

durabilidade (que seria a base material necessária à continuidade de determinadas formas 

sociais de existência); e 4. Pela interatividade (que se constitui na ação cruzada de uma prática 

espacial sobre outra). E, a partir desta tipificação, os conflitos acabam por agregar, em todo o 

seu processo, a dimensão ambiental que os conceitua:  

 

[São] aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de 

apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos 

um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio 

que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo 

solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de 

outros grupos. 209  

 

 

         Também é válido considerar que, para além de “impactos indesejáveis” sobre os modos 

de acesso, apropriação e uso do território por outros indivíduos ou grupos, parece não haver 

                                                 
207 Essa afirmação é esclarecedora quanto à menção, na literatura específica, por parte de autores que discutem 

sobre esses conflitos e tanto os denominam de conflitos ambientais quanto de conflitos socioambientais. 
208 ACSELRAD, 2004, p. 8. 
209 Ibid., p. 26. 
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nenhuma dúvida quanto ao surgimento e materialização do conflito quando se trata de impactos 

que possam vir a causar ameaças imediatas à própria vida.  

         Como efeito das atividades em prol do crescimento econômico, das práticas em busca de 

uma acelerada eficiência dos mercados, bem como do discurso e da ação do Estado em relação 

às questões em torno do meio ambiente, a sustentabilidade necessária para a reprodução 

material e identitária de diversas populações talvez esteja em vias de extinção pelas formas que 

vêm sendo ameaçadas. Daí a importância de estudos que visem à compreensão de que não 

apenas indivíduos ou grupos, mas também populações têm se posicionado como atores nos 

conflitos ambientais por articularem, entre si, estratégias de resistência que ainda lhes garante 

a sobrevivência. 

         Os conflitos ambientais têm origem a partir das diferentes práticas de apropriação do 

mundo material, sejam elas de cunho cultural, técnica ou social, mas que não se limitam às 

práticas que já estejam se desenvolvendo. Os conflitos podem surgir “desde a concepção e/ou 

planejamento de certa atividade espacial ou territorial [...]”.210 E, para exemplificar esta 

afirmação, pode ser mencionado o processo de licenciamento ambiental.211  

         Com as concepções de espaço e de território, existe a discussão sobre a presença destes 

elementos como desencadeadores e até mesmo acirradores dos conflitos ambientais, tendo em 

vista que carregam em si “as relações entre poder e meio ambiente no terreno”.212 Então, diante 

dessas concepções, assim estão classificados os conflitos ambientais: 1. Conflitos ambientais 

distributivos; 2. Conflitos ambientais espaciais; e 3. Conflitos ambientais territoriais. Para 

melhor compreender o debate que os circunscreve ou até estabelecer parâmetros e 

aproximações com a tipologia anteriormente descrita, vale discorrer, ainda que sumariamente, 

sobre cada um desses conflitos. 

         Os conflitos ambientais distributivos representam as profundas desigualdades sociais que 

se evidenciam no acesso e no uso dos recursos naturais. Eles estão presentes principalmente nas 

situações em que indivíduos ou grupos economicamente privilegiados exploram espaços 

originalmente ocupados por segmentos pauperizados da população. Soma-se também à 

exploração física dos espaços, o discurso de que os futuros empreendimentos serão 

propiciadores de benefícios para todos os atores envolvidos. Dentre os exemplos que 

configuram esse tipo de conflito, estão as consequências para os ribeirinhos das situações 

                                                 
210 ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p. 18. 
211 Ibid. 
212 Id., p. 19. 
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envolvendo a transposição das águas do Rio São Francisco e o Regulamento da Pesca nesse 

rio.213 

         Os conflitos ambientais espaciais dizem respeito àqueles ocorridos como resultado dos 

impactos ambientais que vão além dos limites entre os territórios ocupados por várias 

populações. Tais impactos podem acontecer, para citar alguns exemplos, devido à emissão de 

gases, poluição dos recursos hídricos, radiação nuclear. Contudo, os embates contra indústrias 

ou empreendimentos poluidores muitas vezes evidencia aspectos contraditórios entre os atores 

envolvidos, ou seja, o fechamento da “Indústria X, apesar dela poluir”, pode representar o 

desemprego para um contingente considerável da população também imbricada no conflito 

(sic). Ainda sobre o tom contraditório que permeia o conflito, um grupo vitimado por 

substâncias tóxicas pode solicitar a mudança de lugar de uma determinada fábrica, mas não 

questiona a existência da fábrica, independente da sua localização. 

         Os conflitos ambientais territoriais são identificados através da sobreposição de 

reivindicações de segmentos sociais diferenciados cultural, social e economicamente que atuam 

sobre um mesmo território.214 Esses conflitos surgem quando as formas de apropriação do 

espaço, causadoras de impactos ambientais, colidem com o modo de uso dos grupos que 

dependem “dos ritmos de regeneração natural do meio utilizado”.215 Têm envolvido populações 

ou segmentos destas216 que subsistem da agropecuária ou da pesca artesanal e a cada dia estão 

sendo expropriadas do seu território pelo fenômeno, tradicionalmente conhecido como êxodo 

rural, agora sob o neologismo da “monoculturização ambiental e social do espaço”, que se 

refere às “aglomerações urbanas com suas territorialidades múltiplas”,217 em espaços onde se 

tem as cidades construídas e as áreas exclusivas à extração de minérios,  produção  de energia218 

e/ou culturas economicamente lucrativas.219 

         Discutir os teóricos referenciados com suas conceituações e reflexões acerca dos 

diferentes tipos de conflitos socioambientais traz a possibilidade de não apenas perceber como 

                                                 
213 Para minucioso esclarecimento dos exemplos citados, os quais são identificados como conflitos ambientais 

distributivos, também consultar ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010. 
214 “O território é entendido como patrimônio necessário para a produção e reprodução que garante a sobrevivência 

da comunidade como um todo.” Ibid., p. 25. 
215 Id.  
216 “O deslocamento ou a remoção desses grupos significa, frequentemente, não apenas a perda da terra, mas uma 

verdadeira desterritorialização, pois muitas vezes a nova localização, com condições físicas diferentes, não permite 

a retomada dos modos de vida nos locais de origem, sem contar o desmoronamento da memória e da identidade 

centradas nos lugares. Assim, as comunidades perdem literalmente a base material e simbólica dos seus modos de 

socialização com a sua desestruturação.” (Idem). 
217 Id. 
218 Relacionada à construção de usinas hidrelétricas. 
219 Refere-se à cultura da soja, da cana-de-açúcar, do milho e outras tantas com rentabilidade ainda garantida pelo 

mercado. 
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eles surgem, mas também de fundamentar a análise220 de como se diversificam nos problemas 

socioambientais que os incitam e nos modos possíveis de inconformismos, resistências e 

estratégias para o seu enfrentamento. No que tange, em alguns territórios, à conciliação ou 

solução dos conflitos, percebe-se que esse direcionamento terá que levar em conta tanto as 

contradições quanto a complexidade dos processos sociais, econômicos e políticos dos cenários 

e dos atores que nele estão envolvidos. 

 

O surgimento de inúmeros problemas ambientais nas últimas décadas – tais 

como contaminação do ar e da água nas cidades, novas epidemias, secas 

prolongadas, enchentes devastadoras, intensos incêndios florestais, perda da 

qualidade dos solos, desastre nucleares e químicos, falta de água potável e 

crescimento do buraco na camada de ozônio, para só mencionar alguns – teve 

a função de nos despertar de nossa arrogância humana e aceitar, mais uma vez, 

que no fundo somos animais com necessidades físicas e que a nossa 

sustentação depende, em última instância, do meio natural. Assim o retorno 

da problemática ambiental ressuscitou os velhos temas da sobrevivência 

humana e das formas de adaptação, e os colocou no centro do cenário 

econômico e político.221  

 

         Apesar da centralidade da problemática ambiental posta na citação acima, esta é uma das 

variáveis fomentadoras de conflitos, e torna-se impossível deixar passar despercebidas algumas 

questões que, se não estão no âmago dos conflitos socioambientais, pelo menos não é incorreto 

afirmar que elas os tangenciam. As questões que se levantam são as seguintes: 1. Que política 

ou projeto de desenvolvimento em bases efetivamente sustentáveis está sendo levado a efeito 

no contexto nacional? As populações, grupos pauperizados e expropriados de direitos 

fundamentais continuarão a reproduzir a herança histórica de padecimentos quando ainda 

sequer são vistos como cidadãos, mas como possíveis consumidores? Até quando as populações 

e comunidades tradicionais resistirão para garantir sua sobrevivência? Que estratégias de 

resistência ainda poderão ser utilizadas por essas populações marginalizadas, sem que grupos 

de oposição aos seus modos de vida não lancem mão de mecanismos de poder que as supere e 

quiçá possa levá-las a um processo de extinção?  

         Para responder a essas perguntas e a tantas outras que surgem no âmbito dos conflitos 

socioambientais, um longo caminho deverá ser percorrido, visto que ainda levantam-se 

questões acerca das violências originárias das assimetrias de poder vigentes nos territórios das 

nações e, especificamente no caso brasileiro, as que surgiram das lutas de conquista e ocupação 

                                                 
220 A análise e interpretação dos dados coletados, através das entrevistas e das fontes documentais, foram realizadas 

também à luz dessa fundamentação teórica acerca dos conflitos socioambientais. Desse modo, compõem, mais 

adiante, o CAPÍTULO 4. 
221 LITTLE, 2001, p. 107. 
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dos territórios indígenas, a constituição dos direitos das capitanias hereditárias, das sesmarias e 

sua posterior legitimação na Lei de Terras de 1850, que ainda refletem, sobremaneira, sobre a 

história que circunscreve os conflitos verificados no presente.222  

         Enfim, e se no contexto atual, os problemas que atravessam os conflitos socioambientais 

precisam passar pelo crivo analítico do que se difunde como desenvolvimento sustentável, com 

muito mais evidências do seu vínculo com as lógicas de mercado pautadas na criação de 

negócios ecologicamente corretos, no uso de tecnologias “limpas” e nas teorias da 

modernização ecológica, então essa sustentabilidade também precisa ser analisada no âmbito 

territorial local. Isso porque os desdobramentos de caráter planetário e globalizado que esse 

desenvolvimento adquire, igualmente permeado de poderes assimétricos, incidem direta e cada 

vez mais intensamente nos conflitos que se originam sobre um território.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222

 MOREIRA, Roberto J. Terra, poder e território. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
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CAPÍTULO 3 – RECÔNCAVO BAIANO: PODER, DEVASTAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL E DESDESENVOLVIMENTO  

 

 

No começo do mundo, uma pomba muito grande e muito branca, partindo de 

algum ponto do infinito, veio voando, voando, até que, exausta da longa 

jornada, caiu morta no litoral daquela terra que seria o Brasil. Suas alvas e 

longas asas, abertas ao solo, transformaram-se nas praias da Bahia. No lugar 

em que o coração bateu na terra, abriu-se imensa e profunda brecha que as 

águas do mar preencheram, formando a Baía de Todos os Santos, cujas 

margens soberbas foram fecundadas pelo sangue da ave legendária [...].223 

 

 

         Os processos de ocupação e de transformações ambientais do território baiano ocorridos 

a partir do século XVI não são tão acessíveis ao pesquisador dos dias atuais, nem na sua busca 

por fontes críveis, nem na comparação – por vezes necessária – entre dados registrados e fontes 

iconográficas encontradas ao longo da investigação. Diante dessa constatação, os caminhos 

mais utilizados para a realização de tal tarefa têm sido os achados de publicações e de 

documentos em acervos históricos dos que testemunharam acontecimentos e/ou a narrativa de 

fontes secundárias.  

          Apesar da parcialidade de alguns autores, expressa de modo explícito nas suas posições 

valorativas, é importante dar-lhes o reconhecimento devido pondo-os no patamar ora de 

cronistas pioneiros, ora de narradores que retomam fatos imprescindíveis à memória de um 

povo. Mas ambos instigam a sempre se estar reabrindo dilemas históricos. E, além do mais, são 

fontes imprescindíveis à análise tanto na forma sincrônica quanto na forma diacrônica, sendo 

esta última passível no estabelecimento de elos esclarecedores aos acontecimentos em vigência 

na contemporaneidade. 

          Vale informar, logo nesse preâmbulo, que não é objetivo deste capítulo pormenorizar a 

historiografia que diz respeito à Baía de Todos os Santos e ao seu Recôncavo, mas 

contextualizar como se desencadearam as relações sociais num ambiente em que o poder e a 

devastação de ecossistemas vigoraram por séculos. E, na sequência, analisar como no território 

do Recôncavo Baiano – território que desde a colonização ibérica, ecossistemas de terra e água 

foram objeto de confrontos e seus primeiros habitantes tiveram a sina de serem praticamente 

                                                 
223 Lenda indígena, registrada pelos cronistas nos primórdios do povoamento do Brasil, sobre a origem da Baía de 

Todos os Santos e seu Recôncavo. In: GORDILHO, Viga. Cantos contos contas: uma trama às águas como 

lugar de passagem. Salvador: P555 Edições, 2004, p. 17. 
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extintos – encamparam-se projetos desenvolvimentistas oriundos do controle oligárquico de 

base agroexportadora sem, no entanto, incluírem a totalidade da sua população. 

         Uma observação não passou despercebida ao cronista religioso que presenciou algumas 

das conquistas efetivadas pelos portugueses no século XVII. E, se bem refletida, tal observação 

traz em seu conteúdo algo num tom de perspicácia quase profética para as mudanças 

intencionadas e levadas a efeito naquele território. 

 

Da largura que a terra do Brasil tem para o sertão não trato, porque até 

agora não houve quem a andasse por negligencia dos portugueses, que, sendo 

grandes conquistadores de terras, não se aproveitam delas, mas contentam-

se de as andar arranhando ao longo do mar como carangueijos.224 

 

 

         Não é à toa que a costa marítima e fluvial da Baía de Todos os Santos sofreu intensos 

impactos com a exploração desmedida, já que os estrangeiros evitavam adentrar nas zonas 

interiores da Bahia, por desconhecimento dessas terras. E os portugueses fincaram bases em 

praias e rios munidos com verdadeiros arsenais de guerra, inicialmente contra os indígenas, 

logo em seguida sobre os negros escravos e, a “ferro e fogo”,225 promoveram a ocupação do 

solo e a devastação de matas virgens quase numa escala continental. Desse percurso, afirma-se 

que “[os] problemas sociais vividos desde a experiência da colonização, intocados sob o 

Império e a República, despontam com enorme vitalidade, e a exclusão social, [...] a exploração 

perdulária, dilapidadora e gananciosa da natureza, emergem como uma espécie de ‘maldição’ 

na nossa história.”226 

         Assim, o capítulo ora apresentado debruça-se sobre o Recôncavo Baiano, uma área que 

contorna a maior parte da Baía de Todos os Santos, da qual este texto partirá, tendo em vista 

melhor localizar aquele território onde ocorreram relações conflituosas acerca do meio 

ambiente – desde tempos pretéritos. A ainda que breve retomada histórica, justifica-se pela 

possibilidade de vir a preencher lacunas temporais e científicas, proporcionando também um 

pano de fundo, a partir do qual podem ser elucidados os confrontos e a degradação 

                                                 
224 SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1965, p. 19. (A citação desta obra 

teve a sua grafia mantida conforme original). 
225 Alusão ao machado no corte/derrubada de árvores e às queimadas nas florestas. 
226 MARTINEZ, Paulo Henrique. História ambiental no Brasil: pesquisa e ensino. São Paulo: Cortez, 2006, p. 

92. A esse respeito, também chamou-se a atenção de que: “O colonialismo e o imperialismo foram os padrões de 

poder mundiais instituídos desde 1492 para garantir o deslocamento generalizado de matéria e energia [nos mais 

diferentes recantos do mundo] necessários à acumulação de capital.” PORTO-GONÇALVES, 2004b, p. 70. 

(Grifos deste autor). 
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socioambientais que paulatinamente vêm se desenhando no Recôncavo, numa busca 

desenfreada por um tipo de desenvolvimento há muito predatório, em todos os seus aspectos.  

 

 

3. 1 Kirimurê e o Recôncavo Baiano  

 

 

         Postos os esclarecimentos acima, a Baía de Todos os Santos, foi assim batizada pelos 

portugueses no ano de 1501,227 pelo fato destes navegantes-colonizadores terem adentrado as 

águas dessa baía em 1º de novembro – dia de todos os santos no calendário cultural e religioso 

dos europeus. Já Kirimurê, a denominação original dessa baía na língua tupi, é traduzida como 

o grande mar interior dos índios Tupinambá, onde “igapebas e igaras flutuavam dentro da baía 

e nos rios afluentes em busca do pescado.”228  

         Diante de interesses comerciais que mais tarde se tornariam evidentes, foi se 

transformando em um ponto na rota das navegações oceânicas, sobretudo um lugar conveniente 

à rede de mercados que se integravam ao emergente capitalismo europeu. “Entre 1501 e 1549, 

as águas da baía tupinambá eram refúgio da navegação europeia, mas as terras ainda eram dos 

nativos, como bem atestam as notícias da feitoria livre e cosmopolita de Diogo Álvares, o 

Caramuru, e sua esposa tupinambá, Paraguaçu [...].”229 

         Localizada a 12°50’ de latitude sul e a 38°38’ de longitude oeste, com uma área de 1.233 

km², a Baía de Todos os Santos é o segundo maior acidente geográfico desse tipo no Brasil230 

 

 

                                                 
227 ARAÚJO, Ubiratan Castro de. A Baía de Todos os Santos: um sistema geo-histórico resistente. In: Revista 

Bahia Análise & Dados (Publicação da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI), v. 

09, nº 4, Março de 2000, p. 10: “No ano cristão de 1501, no primeiro dia de novembro, a primeira igaraçu [grande 

canoa, navio português] cruzou a barra da baía para rebatizá-la baía de Todos os Santos.”; MATTOSO, Katia M. 

de Queirós. Bahia, século XIX: uma província no Império. Petrópolis: Editora Vozes; Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1992, p. 41. Essa autora refere que se tratava de uma forma de “[...] agradecer a Cristo a feliz travessia 

e a descoberta de um porto magnífico onde poderia, ao abrigo dos ventos e das vagas, descansar e reabastecer-se 

de água.”; E Nunes ainda complementa que a denominação da Baía de Todos os Santos se deve “[à] primeira 

expedição exploradora enviada por el rei D. Manuel I, comandada por Gaspar de Lemos (o mesmo que, integrante 

da expedição de Cabral, voltara de Porto Seguro para Portugal levando a carta de Caminha e as demais notícias do 

descobrimento das terras brasileiras), na qual vinha o cartógrafo florentino Américo Vespucci a fim de levantar o 

mapa de todo o litoral da recente possessão portuguesa.” Cf. NUNES, Antonietta de Aguiar. Reminiscências da 

capitania de Paraguaçu: memória histórica de Jaguaripe nos séculos XVI e XVII. In: Revista do Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia, nº 92. Salvador, 1996, p. 268.  
228 Os termos igapebas e igaras significam em tupi, respectivamente, jangada e canoa. Cf. ARAÚJO, 2000. 
229 Ibid., p. 10. 
230 O primeiro é a baía de São Marcos, localizada no estado do Maranhão. Cf. INSTITUTO KIRIMURÊ. 

Disponível em:  http://www.institutokirimure.pro.br/?p=59  Acesso em: 02 de maio de 2014.  

http://www.institutokirimure.pro.br/?p=59
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e  limita-se  ao  norte  por  uma  península,  onde se situa o município de Salvador. O já citado 

historiógrafo da nova terra, Frei Vicente do Salvador, foi um dos primeiros a registrar: “Toma 

esta capitania o nome de bahia por ter huma tão grande, que por antonomázia e por excelência 

se levanta com o nome commum e apropriando-se a si se chama Bahia.”231   

         A partir do seu longo prolongamento desenhando uma espécie de concavidade territorial, 

a BTS possui a região conhecida por Recôncavo Baiano, desde os tempos do Brasil Colônia. 

Sendo assim, há muito, a relevância desse acidente geográfico foi documentada por vários 

navegadores e um dos registros levantados por esta tese, aparece na Figura 1 da cartografia do 

Plano Hydrographico da Bahia de Todos os Santos, metrópoli (sic) do Estado do Brazil, 

elaborada por José Fernandes Portugal – chefe da marinha brasileira – e a quem se atribui uma 

vasta coleção de plantas e diários náuticos da Bahia, e também de todo o litoral norte e nordeste 

do Brasil. 

         A BTS é rasa em grande parte de sua extensão, com profundidade média de 6 metros e 

máxima de 70 metros, abrangendo o paleovale do Rio Paraguaçu.232 Envolve por toda a sua 

área ilhas, faixas de terras com praias, mangues brotados das águas salobras dos rios que 

deságuam no oceano, apicuns e também agrega restingas, recifes de corais, sub-baías, estuários 

e floresta tropical – perenifólia – denominada de Mata Atlântica, a qual possui rica 

biodiversidade característica desse tipo de vegetação que margeia quase toda a costa do oceano 

Atlântico a leste do Brasil, mais especificamente, na Baía de Todos os Santos.233 

 

 

A Baía de Todos os Santos, considerada área núcleo da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica, é bordejada por exuberantes manguezais nos estuários dos 

rios Paraguaçu, Subaé, Jaguaripe, dentre outros, em mais de 60% do seu 

perímetro, apresentando uma riqueza de flora e fauna com inigualáveis 

paisagens de costões rochosos e praias arenosas, restingas e apicuns, com a 

singularidade de agregar duas pequenas baías em seu interior: a baía do Iguape 

e a de Aratu.234 

                                                 
231 SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil. Apud, TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 11. 

ed. São Paulo: Ed. UNESP; Salvador: EDUFBA, 2008, p. 50. (A grafia da citação foi originalmente mantida). 
232 DOMINGUEZ, José Maria L.; BITTENCOURT, Abílio C. da S. P. Geologia. In: In: HATJE, Vanessa; 

ANDRADE, Jailson B. de. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos oceanográficos. Salvador: EDUFBA, 

2009. 
233 FONSECA, Áurea C. N. de O. Aspectos do desenvolvimento regional no recôncavo sul baiano: o caso do 

município de Cachoeira, Bahia, Brasil. Tese de Doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Regional: Universidade de Barcelona, 2006. 
234 Idem.  
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  Figura 1: Plano Hydrographico da Bahia de Todos os Santos, 185-. 

  Fonte: Biblioteca Nacional, 2013.235 

                                                 
235Plano Hydrographico da Bahia de Todos os Santos. Biblioteca Nacional - BN. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart513764/cart513764.html  Acesso em: 10 de 

abril de 2014. Adaptado pela doutoranda. 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart513764/cart513764.html
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         No seu aspecto físico, a BTS é consequência de atividades tectônicas e de uma sucessão 

de outros eventos geológicos desde sua origem, quando houve a separação entre a América do 

Sul e a África, no Cretáceo Inferior, há cerca de 145 milhões de anos. Ocupou assim, as áreas 

sedimentares do graben ou fossas tectônicas – que formam uma longa depressão no terreno – 

delimitadas pela falha geológica de Maragogipe, a oeste; e a falha geológica de Salvador, a 

leste,236 que podem ser identificadas na Figura 2. 

 

 

     

     Figura 2: Mapa da Baía de Todos os Santos. 

     Fonte: Instituto Kirimurê.237 

 

 

         Esse acidente geográfico é constituído por uma série de canais que formam uma grande 

área onde deságuam importantes rios – não tão significativos em extensão e profundidade, mas 

                                                 
236 Cf. DOMINGUEZ, José Maria L. [et al.], 2009 
237 INSTITUTO KIRIMURÊ. Disponível em:  http://www.institutokirimure.pro.br/?p=59 Acesso em: 02 de maio 

de 2014. 

http://www.institutokirimure.pro.br/?p=59
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em relevância histórica, política, econômica e social para o estado da Bahia – como os Rios 

Jaguaripe, Subaé e Paraguaçu. Este último, o maior, o mais importante rio do território, e “o 

principal tributário da BTS [...]”,238 inicialmente foi Peroassu, que na língua tupi representa mar 

ou rio grande. No período colonial, foi grafado Paraoçu, Paraossu, Peroguaçu, Perasu, Peoassu 

e Peruassu.239 Os índios Tupinambá ocuparam longas extensões às margens deste rio antes de 

deslocarem-se pela mata adentro, fugindo da escravidão para o trabalho compulsório e das 

perseguições com mortandades por defender suas terras e cultura, passando a viver isolados, 

longe do curso daquelas águas. 

         De acordo registros dos cronistas europeus, o Rio Paraguaçu tem sua “descoberta” 

atribuída ao navegador Cristóvão Jacques, comandante da primeira expedição guarda-costas 

que chegou ao Brasil em 1526, com a missão de expulsar os franceses e deter o contrabando de 

pau-brasil. Cristóvão Jacques, ao chegar no baixo curso do Rio Paraguaçu, na porção de terra 

que ficou conhecida como Ilha dos Franceses, afundou duas naus francesas contendo 

mercadorias diversas, inclusive e principalmente, carregamentos de toras do pau-brasil.240 

         O Paraguaçu tem destaque, como se verificará a seguir, na construção socioeconômica e 

política do Recôncavo Baiano.241 Este território que simplesmente significa “a terra em redor 

de uma baía”242 tornou-se, pouco a pouco, um brasileirismo, identificando a “extensa e fértil 

região da Bahia”243 que abraça toda a área da BTS.  

         A hinterlândia244 baiana, ou Recôncavo, é assim reconhecido desde o século XVII. É 

composto por terras baixas, mangues e tabuleiros que contornam a BTS e, um dos estudiosos 

desse território, chega a registrar em tom de poética contemplação: “Um ‘anfiteatro’ com três 

                                                 
238 Ibid. 
239 SOUZA, Ozéas. São Félix do Paraguaçu. São Félix-BA: Edições Kouraça, 2000; e FONSECA, 2006. 
240 Informações extraídas do Curso História da Bahia: da pré-história baiana ao desenvolvimento baiano com 

o petróleo e a petroquímica. Coordenado e ministrado pela Historiadora aposentada da Universidade Federal da 

Bahia – UFBA, Profª Antonietta de Aguiar Nunes. Realizado pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – 

IGHB, no período de Agosto a Novembro de 2013 e, do qual a doutoranda, autora desta pesquisa, participou como 

ouvinte com o objetivo de melhor compreender e relacionar aspectos históricos à contextualização da sua tese.  
241 Vale informar, que acessando a literatura descritiva sobre o Estado da Bahia desde o período colonial, foi 

descoberto que a denominação Recôncavo Baiano acaba se tornando uma redundância, como por exemplo, o livro 

de Bert J. Barickman se refere apenas à palavra Recôncavo, já que “[...] ela terminou se vinculando à região que 

circunda uma baía específica – aquela que os primeiros exploradores portugueses batizaram de baía de Todos os 

Santos.” In: BARICKMAN, Bert Jude. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no 

Recôncavo, 1780-1860. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 36. 
242 Ibid. 
243 FERREIRA, Aurélio B. de H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1719. 
244 Termo adaptado do alemão hinterland, que se refere a um “território situado por trás de uma costa marítima ou 

de um rio.” Ibid., p. 1047. 
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degraus tendo como palco a Cidade do Salvador e como ‘orquestra’ a Baía de Todos os 

Santos”.245 

         O Recôncavo situa-se entre os meridianos 37 e 39 a oeste de Greenwich e no limite dos 

paralelos 12 e 13 ao sul do Equador. Perfazendo a extensão de aproximadamente 11.000 km² e, 

como também ocorre com a BTS,246 o Recôncavo se prolonga ao longo das falhas geológicas 

de Maragogipe e de Salvador e, em sua maior parte, os solos são de origem cretácea 

demonstrando a argila e a areia com maior predominância.  

         É assim formado por 40% de maciços cristalinos e 60% de terras argilosas ou argilo-

arenosas.247 Aos solos mais leves dá-se o nome de areias; aos mais pesados, contendo mais 

argila, são conhecidos como massapês; e aos que formam uma terra, como resultado da mistura 

de areia e argila são denominados de salões. Pela qualidade dos solos, três tipos de vegetação 

são caracterizados: a vegetação da mata, a do agreste e a do litoral. 

         A mata se desenvolve nos massapês e nos tabuleiros e as palmeiras nativas eram 

predominantes, bem como os cocos-vagem e as madeiras de lei: jacarandá, pau marfim e cedro 

rosa. Diante da floresta abundante, foi observado que:  

 

[Eram] esplêndidas matérias-primas para a fabricação de móveis austeros na 

época colonial e no século XIX. Essa floresta clara se desenvolvia, nos 

primeiros tempos da colonização, sobre uma zona extensa, mais ou menos 

paralela à costa [...]. É a região onde a cana-de-açúcar produzida em plantation 

predominou depois, quase como monocultura [...]. Hoje, da mata antiga, 

restam raríssimos exemplares.248 

 

 

        A vegetação do agreste é caracterizada por uma zona de transição entre o sertão semi-árido 

e o litoral. Da flora original, invadida por cactáceas e bromeliáceas da caatinga – plantas 

xerófilas relativamente altas e pouco densas – resistiram apenas juazeiros e marmeleiros. 

Quanto ao litoral, estende-se por uma faixa de terra com cerca de dez quilômetros de 

profundidade. Apesar de uma diversidade na sua densa vegetação, dois tipos predominam: a de 

pequenos arbustos e os manguezais. Com relação a estes, o seu solo “fornecia toda a terra para 

as olarias e para purgar o açúcar nas formas [dos engenhos].”249 

 

                                                 
245 AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Recôncavo: território, urbanização e arquitetura. In: CAROSO, Carlos; 

TAVARES, Fátima; PEREIRA, Cláudio. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos humanos. Salvador: 

EDUFBA, 2011. 
246 AZEVEDO, 2011; e MATTOSO, 1992. 
247 AZEVEDO, 2011. 
248 MATTOSO, 1992, p. 39. 
249 Id. p. 40. 
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         É curioso constatar que na tentativa de melhor delimitar geograficamente o Recôncavo, 

houve um vasto repertório de inclusão e exclusão de freguesias, vilas, municípios, sob os mais 

variados argumentos e justificativas conceituais. Sobre esses, cronistas, historiadores, 

geógrafos e cientistas sociais se debruçaram com o objetivo de identificar com exatidão os 

limites dessa região,250 no entanto, sem sucesso por séculos. Por isso, as dificuldades para tal 

chegam a datar desde o século XIX e sempre variaram de aspectos relativos às condições de 

solo e clima, até aspectos políticos e administrativos. 

         Decorreu desse impasse, um questionamento que sempre surgiu para quem estuda essa 

região: mas de onde, até onde, vai o Recôncavo? Pareceu certo afirmar então – diante da 

ausência de consenso sobre a localização e limites precisos, mas pelo peso da sua historicidade 

– que essa faixa de terra chamada Recôncavo “[...] foi sempre mais um conceito histórico que 

uma unidade fisiográfica”.251 A fácil acessibilidade à Baía de Todos os Santos e à Salvador, 

influenciou incisivamente na dinâmica de vida do Recôncavo, o qual esteve no centro de 

importantes ciclos da economia brasileira, especialmente da baiana, durante séculos.252  

         Mais recentemente, aquela marca secular relativa à imprecisão limítrofe do Recôncavo, 

parece ter sido superada. A nova investida no estabelecimento das balizas entre os municípios 

e os territórios de identidade da Bahia, respaldadas por dados oficiais, tem sido a mais 

frequentemente utilizada. Pelo menos até que surjam novas argumentações e essas 

configurações sejam mais uma vez revistas (sic). 

         Portanto, fazem parte desse território os seguintes municípios, os quais podem ser 

localizados no mapa da Figura 3: São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Santo 

Amaro, Saubara, Cachoeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Governador Mangabeira, São Félix, 

Muritiba, Maragogipe, Nazaré, Cruz das Almas, São Felipe, Muniz Ferreira, Sapeaçu, 

Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, Santo Antonio de Jesus, Castro Alves e Varzedo. 

 

                                                 
250 Além do termo território, também utiliza-se o termo região em muitas passagens deste CAPÍTULO 3. Isto por 

se tratar de nomenclatura usual em vários teóricos que assim registraram ao referirem-se sobre aspectos do 

Recôncavo que remontam desde sua fase colonial. 
251 SANTOS, Milton. 1998, p. 62 
252 Sobre essa afirmação, observou-se total concordância entre os teóricos citados nesta tese.  
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           Figura 3: Mapa do Território de Identidade do Recôncavo.253 

           Fonte: Coordenação Estadual dos Territórios – CET, 2007/SEI, 2012. 

 

         É importante ressaltar que essa região diz respeito a uma arena permeada de tensões nas 

relações assimétricas constituídas, a partir das quais o poder econômico foi estabelecido e 

consolidado, subjugando segmentos sociais que formavam populações, no que tange aos seus 

aspectos numéricos. Nessas relações, ademais, sempre esteve fundamentado um propósito: o 

de um desenvolvimento a qualquer custo, principiado há muito, desde o advento do fator 

colonizador até os dias mais recentes vivenciados por sua população. Não obstante algumas 

transformações, sempre estiveram presentes a devastação ambiental e os seus efeitos 

desastrosos que vêm sendo, recorrentemente, passíveis de registros e documentação histórica 

consistentes.  

                                                 
253 Ratifica-se que esta nova configuração acerca do território encontra-se explicitada nas análises que compõem 

o CAPÍTULO 4.  
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3.2 Antecedentes das relações, tensões e devastação socioambiental no Recôncavo 

  

 

         Na chegada dos europeus às terras da BTS e ao seu Recôncavo, esses estrangeiros 

conquistadores perceberam que antes de colonizar, era “preciso” vencer obstáculos na terra 

recém-descoberta e dominar uma população que adjetivavam de “arredia” e “vingativa”. Estes 

figuram como alguns dos aspectos contundentes do processo da colonização brasileira que se 

encontram descritos e analisados no decorrer do subitem em foco, para que seja possível, numa 

breve retomada das relações, perceber como se originaram os conflitos socioambientais nesse 

território e como estes têm rebatimentos nos dias atuais.  

         Trata-se, como se verá a seguir, de episódios marcados sobremaneira por tensões, forjadas 

na ambição, na cobiça do que poderia ser extraído do ambiente natural. Ao mesmo tempo, 

refere-se ao poder exercido de forma contínua entre os homens, uns poucos escravizando uma 

grande maioria, consequentemente, numa luta insana e incessante pela posse da terra e da água.  

          Nesse sentido, importa saber aqui acerca do povoamento da área da pesquisa, através da 

presença determinante do latifúndio monocultor e do intenso processo agromercantil. Ambos 

abriram as fronteiras da Bahia e do Brasil, não raro destacando-se pelos processos conflitivos e 

degradantes que sucederam desde a ocupação do Recôncavo. 

 

 

3.2.1 Acerca dos conflitos com indígenas e a cobiça inicial sobre o Ibirapitanga  

 

 

         Na chegada dos portugueses na BTS, no início do século XVI, os índios Tupinambá – 

considerados descendentes dos grupos Tupi arqueológicos – ocupavam longas extensões desta 

baía, adentrando o Recôncavo e habitando até as margens do baixo curso do Rio Paraguaçu. 
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Possuíam hegemonia, tanto em número de indivíduos quanto em aldeias,254 ainda que não 

fossem os únicos a ocupar a BTS e o seu Recôncavo.255  

         No final do ano de 1548, o rei D. João III regulamentou a criação de um governo geral 

para o Brasil com as finalidades de, ao mesmo tempo, haver uma intervenção organizada do 

Estado português e assegurar o domínio sobre as terras do Brasil.256 Para a execução do 

almejado pela Coroa, também se fazia necessário constituir uma sociedade e uma economia que 

dinamizassem o comércio marítimo e ampliassem o controle sobre o continente americano. 

Nesse sentido, alguns pré-requisitos deveriam ser viabilizados: 

a) A fundação e construção de uma cidade fortaleza plantada na entrada da BTS, sede 

administrativa, posto militar e porto ligado às rotas portuguesas no Oceano Atlântico; 

b) A construção de uma rede de engenhos fortificados implantados em todo o Recôncavo, 

interligados por via aquática à cidade; 

c) A execução, por um sistema de navegação interior, capaz de fazer a junção de cada engenho 

à cabeça do sistema; e 

d) A conexão de rotas de navegação transcontinental, através de um porto bem situado na borda 

ocidental do Atlântico.257 

         Acerca do local para a fundação e construção da cidade fortaleza, o escolhido foi o alto 

de um penhasco firmado à entrada da Baía de Todos os Santos, nascido e, simultaneamente, 

crescendo sob os auspícios de principal centro administrativo da América Portuguesa e sede do 

primeiro governo geral.258 Uma cidade, um centro urbano na BTS que não cresceria apenas 

sobre um extenso rochedo, mas a partir dele, se espalhando e povoando também toda uma 

                                                 
254 Entende-se por aldeias “unidades de povoamento indígena que mantinham sua autonomia, não sendo 

administradas nem por particulares nem por missionários ou mesmo por funcionários régios.” Já os aldeamentos, 

tinham uma ocupação contrária e muito diferenciada das aldeias, significando “espaços ocupados por indígenas e 

que eram administrados por particulares, missionários ou administradores régios.” Notas de PARAÍSO, Maria 

Hilda B. Índios, náufragos, moradores, missionários e colonos em Kirimurê no século XVI: embates e negociações. 

In: CAROSO, Carlos; TAVARES, Fátima; PEREIRA, Cláudio. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos 

humanos. Salvador: EDUFBA, 2011, p. 85 e 87. (Sublinhados da doutoranda). 
255 ETCHEVARNE, Carlos; e FERNANDES, Luydy. Apontamentos para uma arqueologia do Recôncavo Baiano. 

In: CAROSO, Carlos; TAVARES, Fátima; PEREIRA, Cláudio. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos 

humanos. Salvador: EDUFBA, 2011. 
256 Até meados do ano de 1534, os portugueses não demonstraram grande interesse pelas terras recém-descobertas 

que há três décadas tinham aportado, isto porque de maior interesse e cobiça eram as transações comerciais com 

os produtos advindos da Ásia, através das constantes frotas mercantes navegando para este continente. Contudo, 

a frequência excessiva de outros europeus nas águas da Bahia – principalmente com a intensificação do tráfico do 

pau-brasil – exigiu daqueles primeiros uma ocupação exclusiva e acirrada do ponto geográfico e estratégico da 

Baía de Todos os Santos e o seu Recôncavo. Cf. ARAÚJO, 2000. E, o que houve na Colônia a partir de 1502, foi 

uma intensa exploração de pau-brasil na qual portugueses, franceses e ingleses alimentavam o comércio europeu. 

Cf. CHIAVENATO, Júlio J. O negro no Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 2012. 
257 Ibid.  
258 BARICKMAN, 2003. 
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planície como se fossem duas cidades em uma só: a alta e a baixa, reconhecida pelo nome de 

Salvador, cidade da Bahia. 

         Sob as ordens de Lisboa, ao primeiro Governo Geral não cabia tão somente a construção 

de Salvador, mas, prioritariamente, conquistar o entorno da sua baía, por onde viria a ser 

exportado “[...] o melhor açúcar de toda a costa do Brasil e as mais variadas e numerosas 

madeiras e plantas aromáticas.”259 Foi com esse intento de conquista que, inicialmente, a 

população de índios de quarenta e sete aldeias, à época existente no Recôncavo, foi dizimada e 

a expansão dos colonos por terras a serem exploradas prosseguiu.260  

         Concomitante à invasão e à exploração das terras do Recôncavo, registrou-se que durante 

a administração dos três primeiros governadores gerais: Tomé de Sousa (1549-1553), Duarte 

da Costa (1553-1557) e Mem de Sá (1558-1572), foram promovidas verdadeiras guerras de 

extermínio contra os Tupinambá.261 Sem tréguas, e em grande número, os índios eram 

dominados, vendidos, mortos, expulsos de suas aldeias ou escravizados para o trabalho forçado 

nas plantações de cana-de-açúcar e nos espaços das construções dos engenhos que, aos poucos, 

iam sendo levantados, ocupando grandes áreas nas margens dos rios.   

 

 

 

Figura 4: Negociantes contando índios, 1818. 

Fonte: SPIX e MARTIUS, 2014.262 

 

                                                 
259 ARAÚJO, 2000, p.12. 
260 MATTOSO, 1992, p. 56. 
261 Id. 
262 SPIX, Johann Baptist von; e MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. Viagem pelo Brasil, 3 Volumes. 

Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/historia/esc_indigena.html  Acesso em: 10 de abril de 2014.  

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/esc_indigena.html
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         Os confrontos com os índios fizeram parte da trajetória daqueles governos,263 com maior 

ênfase para o desempenho do terceiro governador, que não poupou esforços em queimar e 

destruir roçados e aldeias, perseguindo os povos nativos numa verdadeira chacina. “Foi Mem 

de Sá (em apoio à política de aldeamento dos jesuítas) quem ultimou a ‘conquista militar’ do 

Recôncavo. Quem moveu a chamada Guerra do Paraguaçu, nos anos de 1558-1559, quando 

foram arrasadas cerca de cem aldeias indígenas.”264  

         Somam-se também a esse grande conflito, as denominadas Guerras do Curupeba, 

Taquapara ou Tatuapara (hoje Praia do Forte); de Jaguaripe; da Aldeia de Boca Torta (hoje ou 

São Sebastião ou Santo Antônio do Jacuípe); e dos Ilhéus, as quais foram decisivas para a 

apropriação das terras do Recôncavo pelos portugueses.  

 

[...] e os seus antigos proprietários passaram a ser chamados de gentios. 

Muitos destes foram expulsos para um raio superior de 40 léguas do 

recôncavo. Dos que foram subjugados, poucos sobreviveram aos primeiros 

vinte anos de contato. [...] O balanço é chocante: as 40.000 almas que teriam 

sido reunidas nas várias igrejas estabelecidas seriam, se muito, 3.500 no início 

da segunda metade do século XVI.265 

 

         As tentativas de sujeição dos indígenas – e as que de fato ocorreram – se deram, 

essencialmente, por duas situações: a primeira aconteceu pela escravização desenfreada dos 

colonos portugueses, ávidos por concretizarem empreendimentos econômicos rentáveis com o 

livre acesso à terra e à mão de obra através do trabalho forçado dos índios nas lavouras de cana 

que já despontavam na região em meados do século XVI. A segunda situação foi a obstinação 

das ordens religiosas missionárias, notadamente a dos padres jesuítas, em transformar os índios 

em “bons cristãos”, ou seja, inculcando-os com os modos de agir e trabalhar dos europeus e 

juntando indígenas em aldeamentos para, efetivamente, atender ao que propunham desenvolver 

como “modelo” de sociedade na Colônia.266 Aspectos esses também fortemente marcados pelo 

etnocentrismo e pelo poder de convencimento da igreja nos seus trabalhos de catequese. 

         Apesar de algumas ordens religiosas tentarem “proteger” aldeias da escravidão, havendo 

até algumas desavenças entre padres e colonos, não foi unanimidade entre os missionários 

estabelecidos no território, o respeito pela cultura indígena. Exemplos de posturas 

                                                 
263 “Na realidade, do governo de Tomé de Sousa a Mem de Sá, os milhares de tupinambás de Kirimuré e Paraguaçu 

– aqueles que não foram catequizados e não se tornaram cativos, submetidos ao poder lusitano – foram 

exterminados.” In: RISÉRIO, Antônio. Uma história da cidade da Bahia. 2. ed., Rio de Janeiro: Versal, 2004, p. 

94. 
264Id., p. 94. 
265 ARAÚJO, 2000, p. 12. 
266 FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. 
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desrespeitosas foram as expressas pelo padre Fernão Cardim e pelo padre Manoel da Nóbrega, 

documentadas por eles mesmos e/ou outros autores. 

         Das observações do padre Fernão Cardim, o mesmo fez o seguinte registro: “De todas as 

honras e gostos da vida, nenhum é tamanho para este gentio como matar [...] seus contrários, 

nem entre elles ha festas que cheguem ás que fazem na morte dos que matão com grandes 

cerimônias [...].”267 Quanto ao padre Manoel da Nóbrega, este tem marcado na história nacional 

algumas das suas opiniões, dentre elas a de que: “[...] índios são cães em se comerem e matarem, 

e são porcos nos vícios e na maneira de se tratarem.”268 E sobre os conflitos decorrentes da 

escravização indígena, sua recomendação era acerca da necessidade de que os portugueses “[...] 

se estendessem terra adentro, fizessem suas fazendas e criações, senhoreassem e despejassem 

todo o gentio e repartissem entre si os serviços dos índios que conseguissem conquistar e 

senhorear.”269 

         Ora, se analisado o canibalismo praticado pelos Tupinambá – tão condenado pelos padres 

Fernão Cardim, Manoel da Nóbrega e os estrangeiros que chegavam para se apropriarem das 

terras cuja propriedade original era dos próprios índios – tinha um significado com forte 

envolvimento espiritual nas celebrações e rituais através de sacrifícios com efeitos danosos de 

acanhadas proporções,270 se comparado à possibilidade destrutiva de um quantitativo 

demográfico expressivo nos moldes das guerras conhecidas e constantemente levadas a efeito, 

quando assumidas pelas populações europeias e de outros continentes. Até a denominação de 

“guerra” entre tribos, como alguns cronistas à época documentaram, tiveram essa terminologia 

questionada quando revisadas as relações hostis nas sociedades aborígenes, preferindo-se o uso 

dos termos “rixa” ou “contenda” tribal.271   

         A supremacia do armamento bélico europeu nas guerras pela ampliação e domínio de 

territórios foi um dos fatores importantes na desestruturação da sociedade Tupinambá, 

tradicionalmente preparada para combater o inimigo através de instrumentos rústicos, do cerco, 

da queima de aldeias inimigas e, ao final do confronto, do destino dado aos vencidos com a 

prática de rituais antropofágicos com fundamentos mágico-religiosos de integração entre os 

elementos da tribo e reconhecimento social das outras tribos que confrontavam. “As relações 

[...] possuíam um significado ético, polarizado na posição recíproca de sacrificantes e vítimas, 

                                                 
267 CARDIM, Pe. Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. 3. ed., Vol. 168, Brasiliana, Companhia Editora 

Nacional: São Paulo: 1978, p. 113. (Grafia da citação mantida como registrada originalmente). 
268 FAUSTO, 2012, p. 23. 
269 ARAÚJO, 2000, p. 12. 
270 FERNANDES, Florestan. A função social da guerra na sociedade tupinambá. 3. ed. São Paulo: Globo, 2006. 
271 Id. 
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e os destinos deles se cruzavam através do sacrifício, que se tornava tão importante para uns 

quanto para os outros.”272 

         Abruptamente, esses rituais que tinham para o vencedor o significado sociocultural de 

valorização e glória, e para o vencido significava dignidade, denodo e coragem, mudava 

radicalmente a posição de cada um deles pondo-os então, no novo cenário desencadeado pelo 

advento da colonização, nas condições de vencedor para o proprietário conquistador, e de 

vencido para o índio como trabalhador escravizado. 

 

A ruptura do modo de produção predominante naquelas sociedades 

[indígenas], baseado em relações de reciprocidade, com trocas simétricas 

voltadas para a consolidação da solidariedade, foi desastrosa [...]. Os objetivos 

econômicos passaram a se centrar na competição nas esferas da produção e do 

consumo, agora regidas por leis de um mercado que os nativos ainda não 

conheciam e do qual não dominavam as regras de funcionamento.273 

 

         Todavia, os sentimentos de perplexidade e de despertencimento como consequência da 

destruição do universo tradicional dos indígenas, transmutado em relações hierarquizadas, não 

impediu que fossem estabelecidas alianças – ainda que fluidas e precárias – com os europeus, 

que as analisavam como formas de tirar proveito na obtenção de alimentos, mão de obra e, ao 

mesmo tempo, fomentando um convívio pacífico mediante a permissão para morar nas aldeias 

como um dos membros da tribo. Já os índios, viam as alianças como uma possibilidade de 

somarem aliados poderosos contra seus inimigos tradicionais de outras aldeias e tribos ou outros 

aldeamentos. É possível dizer que tanto a fluidez quanto a precariedade dessas alianças 

ocorriam pelos interesses divergentes, por modos de vida e objetivos estranhos a um e a outro 

segmento social, como num constante movimento de junção, ruptura e recomposição, que 

demonstravam a dinâmica das relações estabelecidas. 

 

[Contudo], independentemente das relações de poder serem expressas através 

de mecanismos de violência explícita ou da criação de alianças, suas bases 

estavam fincadas [...] num modelo estabelecido pelo Estado conquistador de 

acordo com seus interesses e os dos segmentos sociais tornados parceiros [...]. 

E isso implicava a negação do direito à autonomia das populações indígenas, 

gerando várias instâncias de antagonismo, oposição, resistência e 

negociações, fortalecendo a adoção de medidas e os argumentos voltados para 

garantir a dominação e o controle sobre os aldeados. Essa realidade nos 

permite afirmar que, a longo prazo, o domínio imposto por uma minoria, em 

nome de uma superioridade racial e cultural, promoveu relações pautadas pela 

                                                 
272 FERNANDES, 2006, p. 319. 
273 PARAÍSO, 2011, p. 72. 
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hierarquização e dominação, apesar dos discursos de caráter humanitário e 

religioso alardeados para justificar essas ações.274   

 

 

         Com relação ao ecossistema, outrora intrinsecamente fundido ao cotidiano e à vida dos 

índios, passa a ser explorado numa acirrada competição pela busca de alimentos (a caça, a 

pesca, as pequenas plantações de vegetais), diante do aumento populacional com a presença de 

europeus e, em seguida, com os africanos. E, ao se mencionar a derrubada das matas, na 

ambição comercial pela madeira, não é demais asseverar que parece até uma ironia de registro 

histórico o ato de fé cristã perpetrado pelos portugueses: 

 

Um dos primeiros atos dos marinheiros portugueses que, a 22 de abril de 1500, 

alcançaram a costa sobrecarregada de floresta do continente sul-americano 

nos 17 graus de latitude sul, foi derrubar uma árvore. Do tronco desse 

sacrifício ao machado de aço, confeccionaram uma cruz rústica – para eles, o 

símbolo da salvação da humanidade. [...] Os indígenas, que inocentemente se 

irmanaram com eles naquela praia, não faziam idéia, tal como as árvores às 

suas costas, da destruição que essa invasão causaria [...].275 

 

 

         Nesse sentido, o comércio da madeira de ibirapitanga – árvore vermelha ou pau vermelho, 

como era conhecido pelos grupos tupis e depois denominado pau-brasil pelos estrangeiros –276 

foi, sem dúvida, o prenúncio da devastação ambiental que se seguiria século após século no 

território baiano. Inicialmente, com os portugueses desconhecendo as árvores e sua localização 

na Mata Atlântica, tiveram que contar com os conhecimentos e o trabalho dos indígenas e, como 

troca destes serviços, forneciam objetos de usos estranhos que causavam a admiração dos 

índios.277 

         As doações dos vários objetos, iam de facas a anzóis de ferro os quais, como “favor”, 

levaram os Tupinambá a pescar numa dinâmica mais intensa nos rios e estuários. Com os 

machados afiados, passaram a abater centenas de toras de árvores no menor tempo possível e 

esperado pelas embarcações que zarpavam continuamente da costa litorânea. Quase como estar 

em plena revolução, os índios passaram da “Idade da Pedra” para a “Idade do Ferro”, fato 

                                                 
274 PARAÍSO, 2011. 
275 DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Tradução: Cid K. 

Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 59.  
276 Id. 
277 Id. 
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transformador da sua cultura e, simultaneamente, devastador para a floresta. O resultado foi um 

colapso, posto que “na metade do século XIX o pau-brasil já estava praticamente extinto.”278  

         A cobiça e a dominação também se fizeram presentes, consolidando práticas subjugadoras 

de pessoas desde os primórdios da história brasileira, disseminando-se, no tempo e no espaço 

por terras baianas. Aliam-se a estes aspectos, os efeitos danosos do intento comercial 

colonizador: a introdução de atividades quase que exclusivamente voltadas para o mercado, 

suprimindo as atividades de subsistência pelo trabalho nos canaviais; e a apropriação das 

melhores terras – em qualidade e localização – para o uso exclusivo das plantations279 deixando 

assim de ser parte da própria existência dos indígenas e passando a exigir destes, novas formas 

de lidar com os recursos naturais.280  

         Além desse elenco de violações, outras tantas foram disseminadas com os deslocamentos 

populacionais ora compulsórios ora estimulados, conhecidos por descimentos,281 objetivando a 

destribalização e o total desenraizamento daqueles povos. Fatos que denotavam a imposição de 

uma convivência regida por relações assimétricas, tanto políticas como sociais; a exigência de 

novos padrões comportamentais e de produção; a transmissão de doenças infectocontagiosas, 

levando o espanto e a insegurança para os índios mais experientes na arte da cura, bem como 

diante da drástica redução populacional pela mortandade causada por cada uma das doenças 

que os acometia: gripe, sarampo, tuberculose, sífilis, varíola, disenteria; morticínios por meio 

das guerras justas;282 excesso de trabalho com cunho escravagista; suicídios; fome; maus tratos; 

infanticídios; e a tomada, na maioria das vezes forçada e definitiva, de suas mulheres, filhas, 

terras, riquezas naturais, liberdade, vida. 

         Muitos desses fatores foram decisivos para as formas (ou estratégias) de resistência como 

as fugas, os confrontos e a recusa às atividades as quais os nativos eram obrigados realizar.  O 

isolamento, foi um dos modos de resistir talvez mais utilizados, era um ato contínuo e que 

reunia grandes contingentes da população indígena nos deslocamentos para o interior das matas 

e para regiões pobres do sertão, distanciando-se cada vez mais da costa marítima e das margens 

                                                 
278 Cf. CHIAVENATO, 2012, p. 56; DEAN, 1996. 
279 A plantation figura como um termo estritamente relacionado à grande propriedade reservada à monocultura em 

grande escala para exportação, que utilizava de modo intensivo, mão de obra escrava. O Recôncavo açucareiro e 

fumageiro agregou essa denominação até meados dos novecentos. Cf. BARICKMAN, 2003. 
280 PARAÍSO, 2011. 
281 Política instituída por Mem de Sá de juntar diversas aldeias em missões, estabelecidas em um povoado com a 

presença de religiosos e sob a liderança de um padre jesuíta. Cf. NUNES, 1996. 
282 Eram as guerras consideradas aceitáveis e defensivas (do ponto de vista europeu) como punição imputada aos 

indígenas pela hostilidade nas relações interpessoais e pela prática da antropofagia.  Na prática, quaisquer guerras 

eram “justas” para citar um dos exemplos, expulsá-los de suas terras; aqueles não eram mortos, se tornavam 

escravos. Cf. FAUSTO, 2012; e CHIAVENATO, 2012. 
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dos rios. Fato que se deu com os Tupinambá do Recôncavo,283 quando não exterminados, por 

defender as terras que lhes pertenciam. 

         Concomitante ao uso do trabalho escravo dos índios, os portugueses descobriram o 

lucrativo negócio do tráfico negreiro – visto que também já colonizavam terras no continente 

africano em períodos bem anteriores ao estabelecimento do domínio colonial no território 

brasileiro – e uma força de trabalho que, gradativamente, viria a suprir em maior número de 

indivíduos a mão de obra daqueles primeiros.  

         Os representantes da igreja católica compuseram o segmento social que optou pela 

rentável estratégia de “proteger os índios” ao estabelecerem com Portugal o pacto de permitir 

o tráfico dos africanos – perdoando os compatriotas pelos transtornos causados aos pobres 

coitados e descrentes – justificando assim trazê-los para o cristianismo de fé católica, desde que 

ganhassem 5% em comissões sobre a venda dos pretos escravos. Com os lucros da cana-de- 

açúcar em expansão no Recôncavo, a importação de negros tornou-se um dos melhores 

negócios, auferindo rentabilidade não só para a igreja, como também para o governo, traficantes 

e senhores de engenho.284 

         Do interesse vislumbrado com essa nova perspectiva de mão de obra escrava e de cunho 

eminentemente econômico, disseminaram-se as mais diversas alegações sobre a índole dos 

povos indígenas: apontados por serem indolentes; vadios; preguiçosos; muito fracos 

fisicamente, quando não chegavam a ser débeis para resistirem às doenças há muito conhecidas 

dos europeus e, dessa forma, ficavam muito mais suscetíveis à morte; e tanto vingativos quanto 

violentos ao contato.285  

         Ora, sobre as três primeiras alegações acima mencionadas, basta analisar o dado de que a 

cultura dos primeiros nativos era completamente incompatível com o trabalho intensivo nas 

grandes lavouras, como passaram a ser submetidos. Suas atividades de cultivo da terra tinham 

a medida da necessidade de subsistência de cada aldeia, cuja provisão era obtida numa época 

de flora e fauna abundantes. O conhecimento de um trabalho contínuo com vistas à 

                                                 
283 Sobre esse fato, o Arquivo Público de Cachoeira guarda os registros de historiadores locais sobre o povoamento 

inicial e a “passagem” da população Tupinambá pela região. Dentre esses registros, merece importância a citação 

de Francisco Mello: “Dentro do processo de colonização das terras do recôncavo, Cachoeira e municípios 

circunvizinhos pagaram um pesado tributo, com o desaparecimento dos índios tupinambá do Paraguaçu, nossos 

primitivos habitantes, aos quais não permitiram que sobrevivessem, provocando a ausência total de qualquer 

vestígio de sua cultura, através de remanescentes, que nos ajudaria a fazer um estudo mais profundo dos seus 

costumes.” In: MELLO, Francisco J. de. História da cidade de Cachoeira. Feira de Santana-BA, Ed. Radami: 

s/d., p. 30. 
284 CHIAVENATO, 2012. 
285 Id. 
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produtividade e à acumulação para eles inexistia e, por isso, tanto sua energia física quanto a 

valorização da própria vida destinavam-se às guerras tribais, aos rituais e às celebrações.  

         Quanto à fraqueza física diante de doenças, isso diz respeito à ausência completa de 

imunidade às doenças como varíola, sífilis, sarampo e outras, das quais os europeus eram 

portadores. Nenhuma delas fazia parte das vivências dos índios, principalmente os mais idosos, 

que compunham as tribos. Diante das tentativas frustradas de enfrentamento das doenças, 

verdadeiras ondas de epidemias se sucediam e se alastravam principalmente nos aldeamentos, 

situação que culminou em catástrofes demográficas do segmento social indígena. 

         Enfim, sobre os argumentos de que eram “vingativos” e “violentos”, foi analisado que na 

sociedade Tupinambá a razão de ser da vingança na contenda com outras tribos, era satisfazer 

a necessidade de relação sacrificial de algum parente falecido, ou de um ancestral de destaque, 

ou ainda de um antepassado mítico. O respeito aos seus mortos restaurava a integridade social 

da tribo, “[...] imprescindível para manter o equilíbrio do grupo, seja quanto às relações com o 

sobrenatural, seja quanto às relações com a natureza e com o meio humano.”286 

         E a violência apontada aos nativos, tratava-se mais de uma caricatura sobre os seus 

costumes, cultura, enfim, seus modos de vida. Caricatura criada pelos europeus e que se 

aproximava de uma postura etnocêntrica, encobrindo a realidade da exploração das relações 

sociais a que estavam subjugados e a modificação por completo do seu meio ambiente com 

finalidade estritamente econômica.  

         Porém, apesar daquele rol de alegações ter perpetuado o preconceito contra o índio, como 

justificativa recorrente e quase generalizada para a intensificação comercial de negros trazidos 

da África, apenas no ano de 1758 é que a Coroa portuguesa passou a legislar sobre a libertação 

definitiva dos escravos indígenas. Aos poucos, foram então incorporados aos trabalhos 

domésticos, restritos à casa-grande, o efeito de terem sido praticamente vitimizados por uma 

catástrofe demográfica, um verdadeiro genocídio em curto período de tempo.287 E foi assim que 

sucedeu a paulatina passagem da escravidão indígena para a escravização negra, uma transição 

visualizada com maior nitidez no âmbito da produção açucareira. 

 

 

 

 

                                                 
286 FERNANDES, 2006, p. 400. 
287 Cf. FAUSTO, 2012; CHIAVENATO, 2012. 
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3.2.2 Contextos da escravização do negro e da degradação socioambiental em território de 

latifúndios e engenhos   

 

 

         Pelo exposto acima, não é difícil avaliar que o negócio do “tráfico representava, pois, uma 

fonte potencial de acumulação de riqueza [...]”288 e, por conseguinte, o trabalho intensivo e a 

novidade de outros elementos incorporados ao regime escravo na grande lavoura de exportação, 

se tornara, concretamente, o mais lucrativo dos empreendimentos realizados por Portugal e por 

uma classe que se tornaria parte da aristocracia baiana e brasileira. 

        Houve, no Brasil, um fluxo variável e de intensidade irregular quanto à chegada de 

africanos. Apesar de não haver números precisos a respeito da quantidade de pessoas 

transportadas para o trabalho escravo entre os anos de 1550 e 1850, levanta-se uma estimativa 

de que – apenas pelos portos brasileiros – 289 ocorreu a entrada de quatro milhões de negros, 

jovens do sexo masculino, em sua grande maioria.290 

         Entre os séculos XVI e XVII, grandes fazendas e centros importadores de escravos vindos 

de várias regiões da África, ambicionavam uma gente transformada em mercadoria. Dentre os 

centros que mais comercializavam africanos durante o período, figurava o primeiro e mais 

dinâmico: a Bahia e seu Recôncavo, com o comércio sobremodo facilitado diante da moeda de 

troca usada pelos traficantes baianos ser o fumo de corda curtido em melaço, açúcar de segunda 

e aguardente de cana-de-açúcar produzidos em abundância nas terras do Recôncavo.  

         A procedência dos africanos transportados para a Bahia é registrada em três ciclos que se 

tornaram clássicos, posteriormente submetidos ao estudo acurado da cultura e religiosidade dos 

povos negros diante das peculiaridades provenientes e relacionadas a regiões geográficas da 

África. Porém, mais um ciclo foi acrescentado em decorrência das pesquisas realizadas sobre 

os negros na Bahia, denominado de Ciclo da Baía de Benin ou Ciclo de Benin291 e também 

conhecido por “última fase” ou “período da ilegalidade”,292 como se encontra demonstrado na 

Tabela 2. 

         O período da ilegalidade ficou assim identificado pelo fato do comércio de africanos 

persistir, mesmo após a sua proibição com a Lei Antitráfico de 7 de novembro de 1831, haja 

                                                 
288 FAUSTO, 2012, p. 22. 
289 Perdia-se a conta do número de africanos que eram contrabandeados a um preço maior e destinados a outros 

lugares longe das vistas dos senhores de engenho. Cf. CHIAVENATO, 2012. 
290 Ibid. 
291 Cf. VERGER, Pierre. Flux et reflux de la traité dês nègres entre le golfo de Bénin et Bahia. Paris: Mouton, 

1968.  
292 Cf. VIANA FILHO, Luís. O negro na Bahia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1938. 
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vista o último desembarque de escravos na Bahia ter ocorrido na praia conhecida como 

Pontinha, na Ilha de Itaparica no ano de 1852.293 Mas a chegada de significativa quantidade de 

negros foi identificada em vários outros pontos do litoral brasileiro até o ano de 1880. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 2: Demonstração dos ciclos de importação de negros escravos da 

 África para a Bahia, entre os séculos XVI e XIX. 

Fonte: NASCIMENTO, 2010.294 
 

 

 

 

         A intensificação do tráfico e o uso exacerbado da mão de obra escrava foram incentivados 

pela igreja, governo e grandes proprietários. Ou seja, pelos mais interessados nesse 

empreendimento, porquanto se pautaram em argumentos relacionados a aspectos tidos como 

religiosos, “científicos” e socioculturais que se perpetuaram ao longo de séculos, ressoando a 

cada momento da dinâmica agroexportadora do Recôncavo e afinada às suas conveniências 

político-econômicas. 

         Dos elementos de cunho religioso às práticas escravagistas ressaltam-se a captura e o 

transporte de cativos para exercerem o trabalho nas lavouras como ocupação, livrando-os dos 

seus “vícios” e “instintos inferiores”,295 bem como libertá-los dos “desvios” do culto ao vodum 

(divindades de origem jêje) e do culto aos orixás (trazidos pelos nagôs), submetendo-os aos 

                                                 
293 Ibid. 
294 Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos por: NASCIMENTO, Luiz Cláudio. BITEDÔ, onde 

moram os Nagôs: redes de sociabilidades africanas na formação do candomblé jêje-nagô no recôncavo 

baiano. Rio de Janeiro: CEAP, 2010. 
295 Cf. FAUSTO, 2012.  Portanto, infere-se que a visão que se tinha e também a análise que se fazia do negro, era 

de um ser radicalmente inferior aos europeus.  

 

IMPORTAÇÃO DE NEGROS ESCRAVOS PARA A BAHIA 

 

1º Ciclo da Guiné: Durante a segunda metade do século XVI. 

2º Ciclo de Angola e do Congo: Durante o século XVII. 

3º Ciclo da Costa da Mina: Durante a primeira metade do século XVIII. 

4º Ciclo da Baía de Benin (última fase ou período da ilegalidade): Da 

segunda metade do século XVIII e durante mais da metade do século 

XIX. 
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longos rituais de ensinamentos para um possível conhecimento do mundo cristão e da 

“verdadeira religião”.296  

         Corroborava em igual medida desse pensamento avesso à liberdade de devoção dos 

negros, o Vaticano, instituição maior da fé católica, com um discurso de apologia ao escravismo 

e todos os atos brutais e agressões cometidas por este sistema. Pois pregava que a violência era 

“pequena coisa, em comparação das suas almas (dos africanos) que eternamente haviam de 

possuir verdadeira soltura, já que os negros seriam batizados e iriam para o céu.”297 Um dos 

papas pioneiros no apoio à perseguição, ao apresamento e à escravização negra no território 

africano com total exclusividade para os lusitanos, foi Nicolau V (1397-1455), através da bula 

papal Romanus pontifex. Papa que ironicamente ficou conhecido como o “Grande 

Humanista.”298  

         Outro “humanista” em terras colonizadas, o padre Antônio Vieira – apesar das suas 

lamentações sobre os sofrimentos impingidos àquela gente que lhe era “estranha” e 

“maltrapilha” chegando aos montes nos navios que cruzavam o Atlântico – concordava com a 

Santa Igreja e afirmava em seus sermões que “[...] é melhor ser escravo no Brasil e salvar sua 

alma que viver livre na África e perdê-la.”299 (sic). Por essas conclusões eclesiásticas e o peso 

ideológico que elas representavam, abriam-se todos os precedentes para se estabelecer, quase 

que definitiva e generalizadamente durante séculos, perseguições e preconceitos para com os 

cultos da raça negra. 

         As teorias difundidas como sendo de aporte científico, ratificavam o preconceito 

divulgando informações sobre o tamanho e o formato do crânio dos negros, o peso e detalhes 

peculiares dos seus cérebros.300 Não havia limites para tornar público que se tratava de uma 

raça dotada de pouca inteligência, emocionalmente sujeita a instabilidades e, por “conclusões 

biológicas”, alardeavam que era inteiramente disposta à submissão (sic). 

         Sobre os aspectos socioculturais, as justificativas para a escravidão em si, se amparavam 

na confirmação de viajantes e traficantes de que o regime de servidão já era conhecido, 

institucionalizado e legitimado no continente africano. Todavia, vale informar que apesar dos 

africanos já conhecerem a escravidão nos seus territórios de origem, esta prática ocorria em 

duas ocasiões: ou por contraírem dívidas que não eram saldadas, ou como consequência de 

confrontos tribais – a partir dos quais eram detidos como prisioneiros de guerra – mas podiam, 

                                                 
296 NASCIMENTO, 2010. 
297 CHIAVENATO, 2012, p. 83. 
298 Id. 
299 Id. 
300 FAUSTO, 2012. 
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logo em seguida ao aprisionamento, ser integrados como membros das tribos que os 

encarceravam. Entretanto, a condição de escravo no Brasil era diferente.  

         Inicialmente, para a captura dos africanos em seus territórios de origem, os traficantes 

geralmente aproveitavam as guerras tribais e até as guerras santas – como as jihads – contra 

negros não muçulmanos. Fossem tratados pelos europeus como mercadoria ou animal de carga, 

o sucesso do negócio resultante desses conflitos estava na obtenção dos africanos que eram 

comprados a preço baixo e, além mar, vendidos a preço alto. Muito embora suas condições 

físicas e psicológicas, quando da chegada à costa litorânea brasileira, fossem lastimáveis.301  

         As viagens nos navios negreiros – ou navios tumbeiros302 – eram as mais precárias em 

alimentação e higiene. Doenças se transformavam, num curto espaço de tempo, em epidemias 

e a “carga” que restava ainda viva, chegava reduzida a um dos seus destinos: os mercados locais 

na costa do Brasil, com a finalidade de serem postos à pesagem, à medição e à comercialização, 

já que eram conhecidos como “peças da África”,303 uma vez que não se vendia um, dois, três, 

dez, vinte ou qualquer quantidade por unidade de escravos, mas se comercializava peças de 

gente. 

 

A partir de 1660, uma “peça” no geral era 1,75 metro de negro, no padrão de 

medidas atual. Assim, 5 negros entre os 30 e 35 anos, somando 8,34 metros, 

representavam não 5 escravos, mas 4,76 peças. Dois negros de 1,60 metro 

eram apenas 1,8 peça. O valor do negro media-se pelos músculos, idade, 

dentes, sexo, saúde, aspecto geral. Por isso o padrão de “peça” podia variar de 

1,85 a 1,60 metro, dependendo do estado do lote.304 

 

 

 

         Os comerciantes que os levavam para o interior, vendendo-os ou entregando-os nas 

fazendas e engenhos, a proprietários da agroindústria exportadora de açúcar e/ou de fumo, 

aumentavam o preço das “peças da África” e cobravam tão alto por elas nas transações 

realizadas que, na maioria das vezes, vendiam a prazo e impunham juros exorbitantes, 

endividando cronicamente os compradores.305 Esses são alguns dos vários episódios do sistema 

escravista, os quais demonstram a desumanização do negro e sua transformação física e 

ideológica em objeto, em mercadoria da qual se obtém lucro. 

                                                 
301 CHIAVENATO, 2012. 
302 Denominação mais apropriada, devido à mortandade de negros africanos no seu transporte em navios para a 

costa brasileira. E com registros dos teóricos consultados a respeito da escravidão no período enfocado. Ver, por 

exemplo, as abordagens de CHIAVENATO, 2012; FAUSTO, 2012; TAVARES, 2008. 
303 CHIAVENATO, p. 102. 
304 Id. 
305 Id. 
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         As atividades realizadas pelos cativos nas fazendas de cana-de-açúcar iam da casa grande, 

passando pelos engenhos até a execução dos trabalhos pesados do campo. Contudo, 

especialmente nestes dois últimos, parece difícil precisar o que era pior: as tarefas nos engenhos, 

manipulando as moendas, as caldeiras e fornalhas, ou as tarefas de plantio, limpeza, colheita e 

transporte da cana, como ilustram as Figuras 5 e 6.  

         No campo, os trabalhos se prolongavam por doze horas, com breve intervalo no meio do 

dia para comer e beber. Antes ou depois desta jornada, tinham de quatro a seis horas para cortar 

lenha, consertar a casa grande, fabricar farinha de mandioca nos moinhos, amassar barro, fazer 

telhas e tijolos nas olarias da fazenda. Nos engenhos, fornalhas e caldeiras eram fontes de calor 

insuportável e, comumente, as queimaduras atingiam gravemente quem nelas trabalhava. 

Também não era novidade os cilindros das moendas “engolirem” mãos e braços dos escravos 

quando estes introduziam feixes de cana no equipamento. 

         No final das contas, os escravos representavam um investimento, portanto deveriam ser 

explorados ao máximo do seu rendimento. Em algumas fazendas apenas eram poupados quando 

o trabalho fosse perigoso ao extremo, ameaçando causar-lhes danos físicos limitadores para as 

tarefas diárias. Porém, quando as forças exauriam quase completamente, beirando a exaustão, 

não raro morriam. E, dessa forma, a resistência física dos negros escravos era relativa, sua 

expectativa de vida útil era de sete anos em média, ou seja, tempo contado a partir do início do 

cativeiro e no qual permanecia com saúde para trabalhar.306  

         Os castigos impingidos aos negros foram os mais diversos, porque se punia por quaisquer 

motivos e com autorização das Ordenações e Leis do Reino de Portugal, garantidas através de 

regimentos de instrução detalhada de como açoitá-los e mantê-los acorrentados.307 A tradição 

oral dos moradores do Recôncavo é abundante, relata-se que no interior dos engenhos 

aconteceram castigos nos quais escravos, quase rotineiramente, “[...] foram metidos em 

fornalhas ardentes, atirados em tachos de mel fervente, enterrados vivos, mortos no tronco ou 

a chicote.”308 E os casos são inúmeros de senhores e senhorinhas de engenho que não se 

intimidavam com as atitudes autoritárias e constrangedoras que cometiam com requintes de 

sadismo. 

 

                                                 
306 CHIAVENATO, 2012. 
307 Ibid. 
308 FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-

1910). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2006, p. 63.  
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Figuras 5 e 6: (A) Escravos a caminho do canavial, 1881; (B) Feitor e agrupamento de escravos 

no canavial, 1881. 

Fonte: FRAGA FILHO, 2006.309 

 

 

         Ao tempo em que as punições aconteciam amiúde, o desespero era companheiro dos 

escravos e se materializava nos seus suicídios por afogamento, enforcamento, ingestão de terra, 

no assassinato dos próprios filhos ao nascer – quando chegavam a nascer –, pois o pensamento 

das escravas era de que os filhos ao crescer, também sofreriam e iriam se submeter à humilhação 

aplicada aos pais. E outras tantas foram as atitudes para dar fim à vida cativa.  

         A dinâmica das relações expostas nas condições de vida e trabalho dos negros alimentava 

e sustentava uma outra dimensão existente no Recôncavo, o uso intensificado com o 

aproveitamento da “força brutalizada como um animal, uma verdadeira máquina de riqueza e 

lucros”,310 que nada valeria sem o crescente sacrifício do braço escravo: a realidade dos 

engenhos e dos latifúndios da monocultura. 

         Em relação aos engenhos, eram instalações complexas que comportavam construções 

(como a casa grande, o engenho, a senzala), plantações de cana-de-açúcar, equipamentos para 

o seu processamento, escravos, alimentação, roupas, pastagens, gado, transporte, local para 

                                                 
309 Gravuras de Julius Naeher, Land und Leute in der brasilianische Provinz Bahia, 1881. Apud FRAGA FILHO, 

2006, p. 63. 
310 CHIAVENATO, 2012, p. 58. 

A 

B 
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armazenamento e estocagem do açúcar produzido e, na maior parte das instalações, barcos e os 

rios navegáveis do Recôncavo. Assim, o pleno funcionamento de um engenho demandava 

custos altos dependendo de crédito com investidores externos ao negócio do açúcar.  

         Decorre de tal situação uma outra, ou seja, para financiar as atividades dos engenhos 

locais, muitas vezes as fontes de crédito provinham, prioritariamente, de instituições religiosas 

e beneficentes, só posteriormente se recorria aos comerciantes. Das negociações originadas e 

mantidas entre esses segmentos da população resultaram as trocas de favores e acertos dos mais 

espúrios, que viriam a superar limites temporais e minar outros espaços no embate das relações 

sociais. 

         Quanto ao latifúndio, também adquirido pelos senhores de engenho para servir apenas à 

monocultura geradora de rentabilidade, do ponto de vista ambiental, incendiou e desmatou 

vastas extensões de terra (o fogo e o machado destruíram matas e derrubaram árvores de 

madeira de lei), modificou gradativamente o clima e o regime das águas, principalmente no 

período dos ciclos econômicos do açúcar e do fumo. Foram dois produtos que estiveram na 

mira da agroindústria exportadora por séculos.311   

         Gabriel Soares de Sousa, senhor de engenho do Recôncavo com fazenda em Jaguaripe, 

escreveu pormenorizadamente no seu Tratado descritivo do Brasil em 1587 sobre essa região. 

Dentre os temas abordados, há destaque para descrições da qualidade dos solos, a topografia, a 

geografia, os recursos naturais, a localização e produção dos engenhos, o processo de fabricação 

do açúcar e sua comercialização. Enfim, o fazendeiro também escritor, expôs um vasto cabedal 

de informações que possibilitaram demonstrar nos seus escritos, até as facilidades da execução 

dos trabalhos mais variados nos engenhos e dos mais grosseiros nos canaviais através do braço 

escravo, e a quantidade infindável de madeira à disposição dos que quisessem utilizá-las. 

         Já em finais do século XVI foram identificadas oito casas de melles,312 quatro engenhos 

em construção e trinta e seis em pleno funcionamento.313 Com a conjunção dos solos de areia e 

de massapê, propícios às grandes plantações, pontos estratégicos do Recôncavo viriam a ser 

fundadas vilas. Inicialmente foram denominadas de Vila de São Francisco da Barra do Rio de 

Sergipe do Conde (1698), Vila de Santo Amaro de Nossa Senhora da Purificação (1727), Vila 

de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira (1698) e sua Freguesia de Santiago Maior 

                                                 
311 Ibid. 
312 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. São Paulo: Ed. Nacional, 1938. (Fonte 

impressa consultada no IGHB). O mesmo autor, ao referir-se às “casas de melles”, (grafado desta forma) usa 

terminologia muito comum à época para denominar as construções bem menores que o engenho, mas que eram 

utilizadas exclusivamente para o fabrico de aguardente e melado.  
313 Cf. SOUSA, 1938; CARDIM, Pe. Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. 3. ed., Vol. 168, Brasiliana, 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978; SCHWARTZ, 1988; TAVARES, 2008; CHIAVENATO, 2012.  
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do Iguape314 – também destaque na plantation agroaçucareira; Vila de São Bartolomeu de 

Maragogipe (1724), Vila de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe (1697), Vila de São Félix do 

Paraguassu (1889).315 

         Todas essas localidades, banhadas por rios navegáveis, com terrenos adequados ao cultivo 

e à expansão da agroindústria da cana-de-açúcar, do tabaco, da mandioca – esta última em 

menor escala que as destinadas para exportação – e de outros cultivos de alimentos para 

subsistência, foram logo povoadas. E o vale do Paraguaçu, onde estavam grandes currais de 

força motriz, com os bois criados na maior parte dos engenhos de açúcar, logo eram destinados 

a atender os trabalhos de transporte de carga e das moendas de cana.  

         A Figura 7, elaborada por Thales de Azevedo, possibilita a visualização de algumas das 

vilas acima citadas e dos espaços no seu entorno, destinados à intensa e dinâmica economia 

agrícola gerada na região do Recôncavo no século XVII. 

         Nessas localidades onde os exploradores europeus fizeram índios e negros “limparem”316 

terras para o plantio e o cultivo das lavouras de cana, tabaco e mandioca, surgiram pequenas 

sedes e povoados com populações cada vez mais crescentes e que orbitavam entre Salvador e a 

hinterlândia, num intenso comércio de produtos que escoavam e abasteciam os portos da cidade 

tendo como meio de transporte barcos de grande e médio porte que navegavam pelos rios do 

Recôncavo.  

         Dos primeiros colonos aos seus descendentes, gerações de fazendeiros e produtores 

envolvidos num sistema internacionalizado de base escravista e mercantil, destruíram 

irresponsável e imprudentemente grandes extensões de florestas virgens para abrir terrenos para 

aquelas lavouras. No século XVII, com os senhores de engenho vislumbrando e ambicionando 

cada vez mais a expansão da fronteira agrícola, exigiam, veementemente, a total retirada da 

cobertura vegetal que existia originalmente nas fazendas com o intento das plantações de cana 

poderem se espraiar. Das densas florestas que possuía a região, muito da mata virgem foi 

derrubada inicialmente com machados e enxadas e, logo em seguida, com as queimadas. Já a 

                                                 
314 O vocábulo Iguape, o qual identifica a primeira freguesia instalada no Recôncavo, provém da denominação 

indígena U-Guape, com o significado de “bacia ou saco de água”, ou ainda “lagamar” – como traduziram alguns 

cronistas-historiadores. Na verdade, é uma referência à semelhança que se estabeleceu a partir da sua configuração 

espacial.  Porém, através dos tempos, essa denominação inicial sofreu mutação linguística e passou definitivamente 

para a que se conhece nos dias atuais: Iguape. Cf. NASCIMENTO, 2010; RISÉRIO, 2004. 
315 Apesar de alguns autores discordarem entre si sobre algumas dessas datas, vale conferir mais detalhes em: 

TAVARES, 2008; NUNES, 1996; SCHWARTZ, 1988; AZEVEDO, Thales de. Povoamento da cidade do 

Salvador. Salvador-BA: Editôra Itapuã, 1969. 
316 Diz respeito a uma herança europeia que perdura até os dias de hoje. O ato de “limpar a terra”, como informando 

que a terra estivesse suja, significa retirar toda a mata ou cobertura de vegetação existente em uma área e, 

simplesmente, deixá-la desmatada ou fazer uso dela com algum fim agropecuário. 
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essa altura, “a paisagem do Recôncavo era completamente outra, irreconhecível para um olhar 

ameríndio.”317 

 

 

 

Figura 7: Aproximações do Zoneamento Agropecuário do Recôncavo da Bahia (séc. XVII).318 

Fonte: Biblioteca Thales de Azevedo, Salvador-BA., 2013. 

                                                 
317 RISÉRIO, 2004, p. 245. 
318 Documento histórico de autoria do Antropólogo, Médico, Historiador e Professor Thales de Azevedo. 

Autorizada a consulta com reprodução do documento, arquivado no Acervo Histórico e de obras do autor na 

Biblioteca que leva o seu nome. Salvador-BA. 
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         Longos trechos na costa marítima, que com suas águas também se prolongava até a foz 

dos rios banhando suas margens, eram de manguezais.  Essa constatação se tornou um obstáculo 

para a grande maioria dos senhores de engenho, ansiosos por ocupar essas margens e “cada 

centímetro de terra”319 com canaviais. O que se constituía como um problema econômico para 

esses fazendeiros, era uma fonte de alimento e subsistência para os escravos, que das entranhas 

das raízes dos mangues extraíam caranguejos, siris, aratus, gaiamuns e uma variedade de 

crustáceos.  

         Com a complexidade peculiar à engrenagem de funcionamento contínuo dos engenhos, 

fosse esse funcionamento na época do plantio da cana, fosse nos períodos da safra e do processo 

de fabrico do açúcar, eles demandavam grande consumo de madeiras. A propósito, foi 

observado que “os plantadores de cana não viam na floresta nada além de um obstáculo à 

realização de suas ambições”.320 Extraía-se até a capoeira, um tipo de vegetação nascida e 

crescida após a derrubada da mata virgem. Isso ocorria, grosso modo, por duas vias de atuação 

que não poderiam ser disjungidas da produção açucareira destinada à comercialização em ampla 

escala no mercado exterior.  

       A primeira via estava arraigada numa prática já tornada comum, a de que o plantio da 

cana deveria ser precedido da derrubada de áreas imensas de floresta. A segunda era calcada na 

necessidade, sempre crescente, de quantidades consideráveis de “madeiras de lei”321destinadas 

para a construção de prédios (a casa grande – com todo o seu esplendor, imperava sobre o 

terreno denotando riqueza e poder –, as senzalas, a capela, a casa do engenho,322 a olaria, o 

galpão de secar o açúcar, às vezes também a casa de purgar323 e a destilaria);324 para a fabricação 

de canoas e barcos; para a armação das moendas e dos carros de boi; para a confecção das 

formas e caixas que acondicionavam o açúcar; e, principalmente, para o uso de imensas pilhas 

                                                 
319 SCHWARTZ, 1988.  
320 DEAN, 1996, p. 74-75. 
321 “Madeira de lei” e “pau de lei”, termos recorrentes neste capítulo, são expressões surgidas a partir de leis 

emanadas das Ordenações Filipinas e assinadas por nobres de Portugal. Estas Ordenações impediam o corte de 

algumas espécies de árvores frutíferas e trazia listas de várias árvores reais do Brasil, que deveriam ser protegidas 

por lei. É daí também a origem de outra expressão muito usual: “madeira nobre”. Cf. BURSZTYN, Marcel; 

PERSEGONA, Marcelo. A grande transformação ambiental: uma cronologia da dialética homem-natureza. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
322 Construção que abrigava todos os equipamentos necessários na transformação da cana em açúcar e, às vezes 

também em aguardente, nas fazendas que não possuíam destilaria. A casa do engenho, via de regra, era equipada 

por caldeira, moenda, fornalha, tachos de cobre, caixas para acondicionar e transportar açúcar, e outros tantos 

utensílios empregados para beneficiar a cana. Cf. BARICKMAN, 2003; SCHWARTZ, 1988; AZEVEDO, 1969. 
323 Quando a purgação não era realizada na própria casa do engenho, tinha-se outra instalação: a casa de purgar, 

que fazia o açúcar se tornar branco através de água colocada numa porção de massapé aplicada sobre o açúcar 

mascavo e escoada, um processo que repetido várias vezes, transformava o açúcar obtendo-se uma melhor 

qualidade dele para ser comercializado. BARICKMAN, 2003.    
324 Construção destinada ao fabrico de aguardente a partir do processamento da cana. Ibid. 
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de lenha para as fornalhas, queimando toda a madeira com a agilidade de um verdadeiro sistema 

industrial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Das casas grandes, sobrados e vivendas de engenhos do Recôncavo que resistiram ao 

tempo, eram muito comuns os edifícios com dois andares rodeados de amplos terraços de lazer, 

visando o conforto, o bem estar e a segurança das famílias opulentas que viviam na zona rural. 

De modo habitual, a grande maioria dos proprietários de terras da região vivia nos sobrados e 

casas espaçosas de suas plantações, engenhos e fazendas, só passando a ter mais uma residência 

na cidade tempos depois, quando o sucesso do empreendimento agroindustrial estava 

encaminhado e/ou garantido.325 

                                                 
325 TAVARES, 2008. 

Figura 8: Engenho Mataripe, São 

Francisco do Conde, século XIX. 

Fonte: IGHB, 2013. 
 

 

Figura 9: Engenho Vitória 

do Paraguassú, Cachoeira, 

séc. XIX. 

Fonte: IGHB, 2013. 
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         Algumas construções deixaram vestígios de “[...] resistência nos lineamentos de grandeza 

sólida, no feitio definitivo que recorda épocas de fastígio prometedor de amplos futuros”.326 E 

tal resistência é demonstrada em residências que atravessaram séculos, embora muito 

arruinadas e mal conservadas, não se deixaram vencer completamente pelo tempo. Como 

exemplo, tem-se registros fotográficos do Sobrado do Engenho Embiara, localizado em 

Cachoeira (Figura 10) e do Sobrado do Engenho de Nossa Senhora da Natividade do Capivarí, 

no município de São Félix (Figura 11), construídos respectivamente nas últimas décadas do 

século XVIII e meados do XIX.327 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
326 PINHO, Wanderley. História de um engenho do Recôncavo. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional; INL, Fundação 

Nacional Pró-Memória, 1982, p. 226. 
327 Dados pesquisados e imagens fotográficas autorizadas dos acervos históricos do APMSF, em 2012 e do IGHB, 

em 2013. 

Figura 10: Sobrado do Engenho 

Embiara, Cachoeira, 1930. 

Fonte: IGHB, 2013. 

 

Figura 11: Sobrado do Engenho 

do Capivarí, São Félix, 1968. 

Fonte: APMSF, 2012. 

 



123 

 

         O já mencionado senhor de engenho Gabriel Soares de Souza, relatou que aqui se 

encontravam com facilidade madeiras de qualidade elogiável e sem o menor obstáculo no 

acesso a elas e, por isso mesmo, as ferragens e muito do que se utilizava nos engenhos podiam 

ser fabricados com igual facilidade diante de tanta fartura vegetal. 

         Fatos incontestes mostram o reverso de uma condição ambiental causada a partir do 

ímpeto pela riqueza que auferia lucratividade e poder. Isto é, no começo do empreendimento 

das plantations e sua imbricação com a intenção exploradora, tudo se encontrava à mão, mas 

com as incessantes derrubadas de árvores seculares, as lenhas já estavam vindo de longe, tinham 

que descer até do sertão para atender aos engenhos, com custos muito altos para os 

latifundiários.328 

         Durante esse período, o desmatamento foi uma constante com o crescimento das canas e 

com o funcionamento ininterrupto das fazendas que, em “sistema de plantation, o açúcar, cujo 

custo em vidas escravas e em floresta nativa foi espantosamente desproporcional ao 

resultado.”329 E esta afirmação soa contundente quando se tem o relato de estudiosos sobre o 

desenvolvimento da monocultura latifundiária no Recôncavo.  

          Sob esse enfoque, os usos indiscriminados de alguns paus de lei e de outros nem tão 

nobres, foi registrado que o madeiramento da casa grande sempre usaria massaranduba, pau- 

brasil, jacarandá e vinhático, paus de maior resistência; a casa do engenho melhor a sustentaria 

se utilizasse a massaranduba; os eixos da moenda resistiriam com as armações de sapucaia; as 

rodas-de-água de pau-d’arco ou vinhático. Os barcos, lemes e canoas deveriam ser construídos 

com madeira de jequitibá ou angelim; a casca da embira servia bem para a calafetagem e sua 

madeira era boa para os mastros; para as varas, o uso do mangue branco; a resina do camaçari 

poderia muito bem substituir a cola. Quanto às quilhas, usavam sapupira, os remos dariam mais 

velocidade e eficiência se cortados a partir de paus de lindirana, ou podiam ser também de 

jenipapo.330 

         Não obstante a região do Recôncavo ter sido logo reconhecida pelas plantações nas quais 

predominavam extensos canaviais e o açúcar – como produto de exportação – ter permanecido 

                                                 
328 AZEVEDO, 1969. 
329 DEAN, 1996, p. 106. 
330 Cf. RISÉRIO, 2004; ARAUJO, 2000; ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil [...]. Apud 

PINHO, 1982. Com grifos da doutoranda, para melhor identificação das árvores utilizadas e a destinação das suas 

madeiras nas fazendas do Recôncavo. 
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como a sua principal cultura, a lavoura fumageira também se expandiu e o tabaco foi posto 

entre os artigos mais rentáveis envolvidos nas negociações do intenso tráfico negreiro.   

         Associado ao empreendimento de agregar mão de obra escrava no cultivo de um outro 

produto certamente promissor no comércio intercontinental, os solos arenosos serviram à 

produção do tabaco nas Vilas de Maragogipe, Jaguaripe, Cachoeira e, logo defronte a esta, na 

margem oposta ao Rio Paraguaçu, na área que viria a ser conhecida como a Vila de São Félix 

do Paraguassú.  

         Por ser menos dispendioso e de menor complexidade no seu beneficiamento que o açúcar, 

o fumo foi produzido tanto em grande escala, quanto em pequenas quantidades por proprietários 

de terras de Santiago do Iguape – município de Cachoeira – que combinavam ambas as culturas 

onde havia solos de areia (plantações de tabaco) e solos de massapê (plantações de cana). A 

condição de menor custo empregado na lavoura fumageira não era, contudo, garantia de acesso 

aos proprietários mais simples para produzi-la. No que tange ao número reduzido de terras e 

mão de obra, diante do quantitativo de ambos destinado ao cultivo da cana-de-açúcar, “não era 

cultura do homem pobre”331 e dependia completamente do trabalho dos cativos.  

         Entre os séculos XVII e XVIII, as vilas do Recôncavo já produziam “talvez até 90% do 

fumo exportado para a Europa.”332 Fumo de corda, como era mais difundido e que sofreu várias 

flutuações no seu comércio, indo de períodos de ascensão e de franca exportação – períodos 

nos quais “as plantações de fumo em Cachoeira se expandiam para formar um aparente 

interminável ‘pélago de verde’”333 – a fases de depressão.  

         Os períodos seguintes que passaram a evidenciar a queda nas transações comerciais 

envolvendo a lavoura de tabaco estiveram relacionadas a vários fatores, dentre eles, interferiram 

a alta produtividade de outros países; o interesse nos minérios explorados de outras regiões da 

Bahia e do Brasil, também na mira das exportações; e a proibição do tráfico de escravos que se 

seguiria tempos depois sob a onda de protestos, conflitos, resistências e fugas dos negros.334  

         Enfim, somados aos problemas acima referidos, o clima já mostrava mudanças com as 

secas que começaram a ser sentidas na região, uma delas verificada durante a presença dos 

naturalistas Johann Baptist von Spix (zoólogo) e Carl Friedrich Philipp von Martius (botânico 

e médico), que estiveram no Recôncavo no ano de 1818 “e encontraram uma paisagem 

desoladoramente ressequida”.335Ambos naturalistas, durante temporada na região e estando nas 

                                                 
331 SCHWARTZ, 1988, p. 85. 
332 BARICKMAN, 2003, p. 64 
333 Id., p. 65. 
334 Id. 
335 BARICKMAN, p. 67. 



125 

 

imediações da Freguesia de São Félix do Paraguassú (Figura 12), receberam convite para se 

instalarem por algum tempo no Engenho da Ponta, de propriedade do estadista, advogado e 

estudioso das ciências naturais, Dr. Manoel Ferreira da Câmara. A sua fazenda se situava um 

pouco mais abaixo da Vila de Cachoeira, nas proximidades da Freguesia de Santiago do Iguape, 

margeando o Rio Paraguaçu. Local que se transformara, na época, numa espécie de “vitrine da 

indústria açucareira.”336 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Vista do Porto de São Félix e da Vila de Cachoeira, ambos às margens do            

Rio Paraguaçu, 1818. 

Fonte: Arquivo Público Municipal de São Félix – BA, 2013.337 

 

 

 

         É curioso verificar os dados históricos expressos na sequência desse tópico, informando 

sobre o embarque de Spix e Martius em canoas do Porto de São Félix em direção ao Engenho 

                                                 
336 Ibid. 
337 Dados obtidos de pesquisa documental realizada no APMSF, e extraídos de fragmentos do livro de: SPIX, 

Johann Baptist von; e MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. Viagem pelo Brasil: 1817 a 1820. São Paulo: 

Edições Melhoramentos, 1968.  
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da Ponta. O que, à primeira vista, os comentários feitos por ambos – registrados na citação 

abaixo – poderiam passar despercebidos, como um simples episódio compondo um relato de 

viagem, se transforma completamente, especialmente quando se observa a comparação 

meteorológica associada ao período do trágico terremoto de Lisboa,338 em 1º de novembro de 

1755. Isso traz à baila outro evento de destruição ocorrido logo em seguida – muito embora, 

obviamente, sem as proporções do acontecido naquela súbita catástrofe humana –, o qual possui 

um elo de estreita ligação com a região do Recôncavo. 

 

 

Dizem que a maré, em 1754 ou 1755, subiu doze pés além do que era de 

costume (talvez por ocasião do terremoto de Lisboa). Receámos um 

semelhante abalo da natureza, quando no dia 7 de Novembro, á tarde, na 

occasião do embarque, acabavamos de transportar as nossas colleções para 

a canôa, que nos devia conduzir para o Engenho da Ponta. Repentinamente, 

o céu se cobriu de negras nuvens de trovoada que pareciam pairar por sobre 

o rio e que despejaram, não por pouco tempo, como estavamos habituados a 

observar, mas por espaço de 6 horas, um diluvio de fogo e torrentes d’agua.339   

 

 

         Após a tragédia causada pelo intenso tremor e este ter atingido toda a cidade de Lisboa e 

suas imediações, que ficaram quase totalmente demolidas diante do fenômeno, houve como 

efeito imediato dos abalos estruturais outros acontecimentos igualmente catastróficos, como a 

invasão das águas do mar por tsunamis e os incêndios que sucederam. Mas, vinculada a esta 

destruição, outra foi desencadeada como forma de contornar aquela, ainda que a médio ou longo 

prazos. Ou seja, o governo lusitano ordenou ampla exploração madeireira nas matas do 

Recôncavo e da Baía de Todos os Santos através do corte e da exportação de paus nobres, como 

a sucupira, o vinhático, a massaranduba, o angelim e outros tantos.340 Essa exploração “[...] 

incrementou a construção naval e alimentou a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. 

                                                 
338 O grande terremoto de Lisboa, como ficou conhecido, foi uma das maiores catástrofes do continente europeu. 

Ocorrido na data de 1º de novembro de 1755 – dia de Todos os Santos – o terremoto foi seguido de tsunamis e 

incêndios, que levaram à morte em torno de trinta mil pessoas, das trezentas mil que totalizavam a população da 

capital portuguesa, no início da segunda metade do século XVIII. Cf. AZEVEDO, 1969.  
339 SPIX, Johann Baptist von; e MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. Através da Bahia- Excerptos da Obra 

Reise in Brasilien. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938. 
340 Ordens Régias. Volume X, documento nº 60. Sua Majestade ordena a compre de pau-santo, vinhático e angelim 

e remessa das mesmas para Lisboa; Ordens Régias. Volume XI, documento nº 12. O Rei agradece a remessa de 

madeiras e pede que na próxima frota se envie mais, pondo em todas elas marca de fogo; Ordens Régias. Volume 

XI, documento nº 79. O Rei declara que a charrua São João Batista vai ao porto da Bahia buscar madeira e assim 

que a receber deve voltar, independente da frota. 
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O volume da saída de madeiras atingiu ponto tal que o transporte e a extração conheceram 

isenções no pagamento de direitos em 1755 e 1757.”341 

         Vê-se portanto, que a espoliação da natureza estava sempre sujeita em primeiro plano, às 

necessidades “dos de fora” e, depois, de um segmento abastado que se apropriara, se tornando 

dono das riquezas e do patrimônio natural que seriam de toda uma população local. A esse 

respeito, é importante relatar o fato de também haver uma extração indiscriminada de madeira 

para exportação, desde o século XVI, encaminhada à construção civil,342 à fábrica de artilharia 

do reino343 e à sua indústria naval,344 que não se resumia apenas ao pau-brasil. Eram madeiras 

transportadas para estaleiros em Portugal destinadas, inicialmente, “[...] às pranchas, vigas e 

mastros para os navios que formavam a armada portuguesa.”345 Inclusive, vieram séculos 

depois suprir a falta de matéria prima do principal estaleiro português, o “Ribeira das Naus”, 

destruído completamente por ocasião do maior terremoto ocorrido naquele país. Fato já relatado 

anteriormente. 

         A Bahia, na sua “investida naval”, herdou das igapebas e igaras dos Tupinambá as 

tradições náuticas ameríndias, que abarcavam o conhecimento das madeiras tropicais mais 

apropriadas à fabricação de barcos. Foi assim que teve origem e foi inaugurado o primeiro 

estaleiro baiano em 1550, quiçá brasileiro, como espaço de construção e reparos de grandes 

embarcações, situado na Ribeira.346 A Bahia tornava-se então, o berço do segmento naval no 

Brasil. 

 
 

                                                 
341 Cf. MARTINEZ, 2006, p. 73. 
342 Ordens Régias. Volume II, documento nº 65. O Rei ordena o embarque e remessa de madeiras de construção 

para o reino; Ordens Régias. Volume IV, documento nº 84. Manda fazer remessa de hásteas para Lisboa.  
343 Ordens Régias. Volume VIII, documento nº 196. É acusado o recebimento de madeiras para a Fábrica de 

Artilharia, também ordenando suspender remessas até nova ordem. 
344 Ordens Régias. Volume IX, documento nº 3. O Rei, à vista de informações de pessoas práticas, ordena o 

transporte de madeiras do Brasil para a Fábrica de Navios no reino. 
345  Ver menções em: BARICKMAN, 2003, p. 175; DEAN, 1996, p. 151; AZEVEDO,1969, p. 402. 
346 RISÉRIO, 2004, p. 253. Segundo outro historiador baiano, Cid Teixeira, é importante saber que o estaleiro foi 

edificado e se expandiu por uma área imensa da cidade baixa de Salvador, a começar pelo que se conhece 

atualmente como bairro da Ribeira. “Toda aquela área do Bonfim, Boa Viagem e adjacências, estava ocupada por 

atividades marítimas: construção, reparos, [equipamentos e peças de] estaleiro. O que faz com que se justifique 

[...] o bairro que mantém o seu nome, até hoje, de bairro da Ribeira. Ribeira significando estaleiro, local para 

reparo e construção de navios.” Cf. TEIXEIRA, Cid. Salvador, história visual: Do Comércio à Ribeira. 

Salvador: Correio da Bahia, 2001, p. 29. E ainda toma-se aquele vocábulo que virou nome de bairro, como 

sinônimo de “local onde o navio ou embarcação tem uma oscilação de marés tal que permite que o barco fique em 

seco para trabalhar.” Cf. informação disponível em: www.cidteixeira.com.br Acessado em: 12 de junho de 2013. 

Esse autor narra que o “Ribeira dos Galeões” era um dos principais estaleiros ao Sul da linha do Equador a partir 

do início do século XVII: “Brigues, galeões, caravelas, navios a velas de todos os tipos estavam ali sendo 

construídos ou reparados.” O grande estaleiro prosperou com a indústria da carpintaria naval até finais do século 

XVIII. Ver também em: TEIXEIRA, Cid. Salvador, história visual: Fortes e Praias. Salvador: Correio da Bahia, 

2001, p. 27. 

http://www.cidteixeira.com.br/
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No entender dos governantes, as atividades baianas de construção naval teriam 

uma quíntupla função: intensificar a comunicação interna na região; fortalecer 

o sistema de defesa contra a ação de corsários, principalmente franceses; 

explorar o interior da colônia, com a feitura de bergantins para subir os cursos 

do Paraguaçu e do São Francisco; consertar embarcações que aqui arribassem 

avariadas; produzir navios de alcance oceânico. As obras construtivas – ou 

oficinais, de um modo geral – seriam enormemente facilitadas, é claro, pela 

fartura de madeiras aqui encontráveis.347 

 

 

        A primeira embarcação construída no estaleiro ora denominado “Ribeira dos Galeões”, 

naquele mesmo ano de sua instalação oficial, foi a caravela batizada com o nome Rainha. Logo 

em seguida, precisamente um ano depois, construiu e pôs à navegação o bergantim São Tomé.348 

E todo o Recôncavo alimentava o setor de construção e de reparações navais. Tornava eficiente, 

por conseguinte, tanto o transporte interno quanto externo de produtos como o açúcar, o fumo, 

a mandioca, e diversos alimentos que iam e vinham pelas vias marítima e/ou fluvial, atendendo 

necessidades e interesses. 

         Nos séculos seguintes, as Vilas de Jaguaripe, Nazaré, Maragogipe, Cachoeira, enviaram 

madeira em abundância para o setor de fabricação e manutenção naval que prosperava no 

Recôncavo. E até a vila de Jaguaripe, já com alguns madeireiros e donos de serrarias, por um 

lado forneceu lenha para os engenhos e, por outro, moldou pranchas de madeira para serem 

usadas nas operações que envolviam a arquitetura e a montagem das embarcações.349 

         A intervenção estatal firmou bases na produção baiana de navios, tanto pelo fato de 

implantar um estaleiro na Baía de Todos os Santos, quanto pelo estímulo proporcionado à 

construção particular de navios – curiosamente lançando mão de estratégias bem afeitas aos 

governantes atuais – concedendo isenções fiscais, doações em dinheiro ou vantagens similares.  

         Com os avanços empreendidos pelo estaleiro colonial, o governo real logo buscou projetar 

sua ampliação, visando à instalação de uma fábrica de galeões. E esse mesmo estaleiro foi 

obrigado a produzir a partir de 1651, um galeão por ano, após o que a Bahia ingressou de forma 

precursora no ramo da indústria naval, construindo embarcações de porte e lançando-as em 

travessias oceânicas.350 

         Todavia, por outro lado, os proprietários de engenho do Recôncavo desde o início do 

plano naval foram contrários ao estabelecimento do estaleiro, pois tinham como justificativa 

que a instalação de uma fábrica de navios de grandes dimensões “iria, inevitavelmente, privá-

                                                 
347 RISÉRIO, 2004, p. 369. 
348 Id. 
349 BARICKMAN, 2003. 
350 RISÉRIO, 2004, p. 380. 
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los da madeira necessária às operações da indústria açucareira. Os engenhos precisavam, 

realmente, de muita, muita madeira.”351 Outro protesto semelhante, o qual também foi 

documentado, é de que o projeto do estaleiro “[...] resultaria com certeza o consumo de muitos 

paus da melhor qualidade, indispensáveis aos engenhos”.352 E a madeira utilizada em larga 

escala nas fornalhas da produção do açúcar era também, naquela época, a matéria prima 

essencial da produção náutica. Um conflito que se prolongou por décadas, talvez até por 

séculos.  

         Vale dizer que apesar do funcionamento da indústria naval baiana ter se destacado 

principalmente durante o século XVIII, com o estaleiro “Ribeira dos Galeões” não apenas 

construindo e reparando navios – mas também produzindo e exportando uma variedade de 

peças náuticas – houve posteriormente um arrefecimento gradativo das suas atividades, ou por 

pressões de ordem econômica ou políticas.353  

         É curioso constatar que a preocupação pública com o destino das matas em alguns 

momentos, ainda que houvesse restrições através de leis e ordenações proibitivas ao corte de 

árvores de madeiras nobres, não se efetivavam completamente, tal o comprometimento dos 

governos com a rentabilidade angariada pelos produtos geradores de uma franca expansão de 

mercado. Isto acontecia por duas vias que, no final das contas, se complementavam: a primeira 

delas ligada ao interesse no sucesso da indústria naval; e a segunda, à exportação de produtos 

agrícolas. E, algumas das situações que levam à veracidade destas afirmações se referem às 

contradições expressas quando se torna também patente o apoio simultâneo concedido tanto ao 

comércio açucareiro e fumageiro, quanto à construção de navios e galeões no estaleiro da 

Ribeira, em Salvador. 

         Percebe-se então que os confrontos não foram raros, bem como os protestos das 

oligarquias agrárias contra o estaleiro, pedindo o encerramento das suas atividades. Isto sob as 

alegações de que havia extração intensiva de madeira do Recôncavo e tratava-se de recurso 

natural que já sinalizava sua escassez.354 Uma incoerência, mas que não ficou isenta do olhar 

criterioso de historiadores baianos quando analisaram para qual empreendimento pendia os 

interesses econômico-financeiros de parte do governo – sujeito à imposição ou aos pedidos de 

particulares – ou diretamente dos próprios latifundiários, tão refratários às legislações sobre 

                                                 
351 Ibid., p. 370. 
352 AZEVEDO, 1969, p. 404. 
353 Ibid.; e RISÉRIO, 2004. 
354 Ibid. 
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restrições no corte de árvores, mas empenhados em propor leis com vistas à sustentação dos 

seus negócios.  

 

O Senado da Câmara da Bahia escrevia a Sua Majestade ratificando apelos 

anteriores [...] e pedia a extinção da fábrica de galeões da Ribeira da Cidade, 

porque estava acabando com as sucupiras indispensáveis para carros, rodas de 

água, pontes sobre que moem as moendas, buchas das mesmas moendas e para 

as embarcações dos engenhos.355  

 

         Malgrado a diminuição do funcionamento da indústria naval na BTS, o intento da 

derrubada e utilização do que ainda restava da cobertura original da Mata Atlântica não parou 

por aí. Em igual medida, ou de modo ainda mais devastador, foi o aumento crescente e 

incessante da utilização da madeira fornecida pela floresta como fonte energética para a 

obtenção de combustível.356 O consumo de lenha tinha nas fornalhas que compunham as 

caldeiras, especificamente instaladas no interior da casa do engenho, um voraz consumidor de 

combustível vegetal.   

         Ainda a respeito dessas fornalhas, uma descrição mesmo que metafórica, é feita de modo 

gritante acerca do trabalho dos escravos próximos ao fogaréu e no calor da casa do engenho, 

bem como ao uso irresponsável de grande quantidade de madeira, o que ocorria sob o total 

descaso da maioria dos particulares e do descumprimento de regimentos acerca da exploração 

vegetal. Ao que parece, na certeza, quase generalizada, de que toda a mata ainda iria permanecer 

disponível para explorações futuras. Desse modo, a irresponsabilidade concomitante ao 

desprezo à questão socioambiental vigente não escapou à seguinte narração crítica: “[São] 

enormes bocas devoradoras de homens e madeira [...]. Bocas verdadeiramente tragadoras de 

matos, cárcere de fogo e fumo perpétuo e viva imagem dos vulcões, Vesúvios e Etnas [...], do 

Purgatório ou do Inferno.”357 

         E o uso e abuso do braço escravo no trabalho árduo também serviram de resistência a essa 

realidade. Resistência que passava pelo envenenamento dos donos de engenhos, bem como seus 

familiares e chegava às vias de fato, com a organização de revoltas que, apesar da vigilância e 

opressão sobre os cativos, conseguiram reunir dezenas ou até centenas de negros, do Recôncavo 

a Salvador. As fugas sempre tendiam a se intensificar, mesmo no período da abolição, abolição 

da escravatura que não se cumpria, de fato. Sobre isso, foi documentado que “[...] abolicionistas 

                                                 
355 PINHO, 1982, p. 245. 
356 BARICKMAN, 2003. 
357 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil [...]. Apud PINHO, 1982, p. 217. 
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de São Félix e Cachoeira proclamavam que [...] os cativos deveriam reunir os parentes das 

senzalas e cozinhas e fugir para aquelas cidades.”358 

         As fugas dos escravos para os quilombos levaram estes a se transformarem em pequenas 

comunidades, organizadas social e politicamente com o objetivo de consolidarem-se como 

agrupamento através da propriedade coletiva e da força guerreira que os movia nos levantes.359 

Os fugitivos do cativeiro buscavam, acima de tudo, encampar um projeto de vida com 

independência e autonomia na sua nova forma de existir nesse território baiano. 

         Ainda sobre aquela incisiva narrativa crítica, acerca da questão socioambiental em 

evidência à época, mesmo possuindo teor de indignação nas comparações que o cronista 

observador estabeleceu com a problemática logo acima mencionada – poderia se dizer que até 

muito pertinentes – o cenário da labuta cotidiana dos escravos era extenuante no plantio, no 

transporte e no cozimento da cana. Sobre a devastação ambiental reinante, estimava-se que para 

cada quilo de açúcar produzido, era preciso queimar cerca de quinze quilos de lenha. E as coisas 

não tiveram mais retorno, “[...] se em 1676 o recôncavo abrigava 130 engenhos, à entrada do 

século XVIII, em 1710, o seu número havia subido para 146.”360 E, ainda nas décadas finais 

daquele século, ocorrera um aumento considerável, pelo fato de já serem contabilizados mais 

de 260 engenhos no Recôncavo.361 

         Diante dessa situação, a busca de alternativas foi determinante, já que houve diversas 

tentativas no sentido de diminuir o uso de lenha ou na busca de substituí-la, sem reduzir a 

quantidade de açúcar produzido – diga-se de passagem – logrando talvez até aumentar 

consideravelmente o açúcar fabricado ao ampliar, no mesmo compasso, o volume de 

exportações. 

         Dois proprietários de engenhos de Cachoeira foram os pioneiros no Brasil a fazer 

experiências “aproveitando melhor”362 o bagaço de cana como combustível para as fornalhas. 

Foram eles o Dr. Manuel Ferreira da Câmara, dono do Engenho da Ponta (já referido 

anteriormente); e o Professor Régio da Cátedra de Filosofia, o Sr. Manuel Jacinto de Sampaio 

e Melo, proprietário do Engenho São Carlos, ou “Engenho da Filosofia” – apelido sarcástico 

                                                 
358 FRAGA FILHO, 2006, p. 114. 
359 CHIAVENATO, 2012. 
360 RISÉRIO, 2004, p. 246. 
361 Cf. ETCHEVARNE; FERNANDES, 2011. 
362 O uso dos termos “aproveitando melhor” se deve ao fato da doutoranda ter percebido, durante as leituras sobre 

o assunto, que o bagaço de cana gerado em grande quantidade nos engenhos ou era queimado nas terras das 

fazendas ou era jogado nos rios, os quais essas propriedades margeavam, principalmente o Rio Subaé (Santo 

Amaro) e o Rio Paraguaçu (Cachoeira). Como informação adicional, registra-se que os engenhos localizados à 

beira dos rios ou praias eram chamados de “Engenhos de borda-d’água” e os mais afastados da costa, construídos 

mais para o interior, ficaram conhecidos como “Engenhos de mato-dentro” ou “Engenhos de terra adentro”. Cf. 

PINHO, 1982; SCHWARTZ, 1988. 
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posto por latifundiários descrentes da novidade do uso do bagaço de cana e pelo qual ficou 

conhecido. Ambos senhores de engenho foram contemporâneos na empreitada de solucionar a 

questão do uso da lenha para processar a cana. E, diga-se de passagem, essa área da baía do 

Iguape foi a primeira do Recôncavo a substituir a chamada cana crioula pela cana caiana, 

espécie mais fibrosa que a outra, portanto com bagaço de melhor combustão.363 

         No Engenho da Ponta houve completa reforma nas fornalhas no sentido de testar e, 

posteriormente, se fazer uso definitivo do bagaço da cana caiana. Experiência que foi divulgada 

pelo dono da propriedade não só pela economia de pilhas de lenha, mas também por poupar o 

trabalho de bois e escravos no transporte de grande quantidade de madeira e pela qualidade de 

excelência do açúcar produzido.  

         Sobre as experiências realizadas pelo Sr. Manuel Jacinto de Sampaio – ao mesmo tempo 

em que Dr. Manuel Ferreira da Câmara se orgulhava do resultado alcançado em seu engenho – 

algumas tiveram êxito, como as que reduziram o uso de lenhas e também diminuíram o número 

de animais envolvidos no trabalho das moendas. Outros inventos não vingaram, mas mesmo 

assim o Professor Manuel Jacinto seguiu persistente no intento de difundir ao máximo seus 

experimentos. Por causa destes, fez várias publicações, inicialmente expôs uma série de artigos 

no Jornal Idade d’Ouro do Brazil,364 em Salvador, a partir de 1812.365 

         A escassez de madeira que se presenciava na região, dia após dia, já fazia parte dos 

discursos queixosos dos proprietários de engenhos pela falta constante de lenhas nas matas mais 

próximas. Porque estavam caminhando “[...] a passos largos para huma decadencia total”,366 

instigou o Professor Manuel Jacinto escrever tal comentário em “um dos livros centrais da 

literatura agrícola brasileira”,367 (Figura 13), publicado no ano de 1816 sob o título: Novo 

Methodo de Fazer o Açucar ou Reforma Geral Econômica, dos Engenhos do Brazil, em 

Utilidade Particular, e Publica: Offerecido a Sua Magestade, fidelissima o Senhor D. João VI.  

 

 

                                                 
363 Cf. BARICKMAN, 2003; PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica 

ambiental no Brasil escravista (1786-1888). 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004.  
364 Foi o segundo jornal a ser publicado no Brasil (1811), depois da Gazeta do Rio de Janeiro (1808). Era também 

denominado Gazeta da Bahia e funcionava com características semelhantes a um Diário Oficial do Estado. 

Informação disponível em: http://hemerotecadigital.bn.br/artigos/idade-d%E2%80%99ouro-do-brazil Acesso em: 

10 de abril de 2013.  
365 Para mais detalhes, ver PINHO, 1982. 
366 MELO, Manuel Jacinto de Sampaio e.  Novo Methodo de Fazer o Açucar [...]. Tipografia de Manuel A. da 

Silva Serva: Salvador-Bahia, 1816. Fonte consultada no Acervo digital de obras raras da Biblioteca Nacional: RJ. 

Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or1328762/or1328762.pdf Acesso em:  10 de 

abril de 2013. 
367 PINHO, 1982, p. 239. 

http://hemerotecadigital.bn.br/artigos/idade-d%E2%80%99ouro-do-brazil
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or1328762/or1328762.pdf
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         Ainda neste mesmo livro, seu autor, 

que já tecia críticas aos fazendeiros 

insistentes nos métodos mais arcaicos e 

predatórios – não só em relação à 

conservação do ambiente natural, mas 

agindo da mesma forma no tocante à 

sobrevivência do negócio açucareiro – fez 

uso dos próprios conhecimentos para 

alertar, pela via da provocação, outros 

estudiosos de sua época que não 

aproveitavam as leituras de grandes autores 

em prol de atitudes ou descobertas para a 

superação de obstáculos. Isto é, poderiam 

transpor e quiçá até mesmo resolver os 

desafios postos nas mais diversas 

circunstâncias das suas existências em 

coletividade. E, sobre esse ponto, desferiu 

as seguintes palavras: “Os nossos Filosofos 

estão dormindo ha 300 annos sobre este 

importante objecto, [uso de lenhas] sem 

advertirem, que as Sciências Naturaes não se estudão para disputar nas Aulas, ou conversar 

nas Assembléas, mas para descobrir verdades interessantes ao bem commum.”368 

         No início dos seus experimentos, o Engenho São Carlos exerceu influência quase irrisória 

sobre outros fazendeiros da região, mas havia dentre eles alguns entusiastas dos 

aperfeiçoamentos poupadores de matas: o Sr. Manuel Vieira Tosta (o Barão de Capivarí) e sua 

esposa, a Sra. Maria Natividade Tosta. Ambos eram os donos e moradores do Engenho de Nossa 

Senhora da Natividade do Capivarí, em São Félix.369  

         Muito embora ter sido alvo do escárnio e da ironia de seus vizinhos latifundiários, o 

Professor Manuel Jacinto assim respondeu, na publicação de 1816: “[...] os sarcasmos e sátyras 

não me causão admiração; porque leio na Historia literaria, que grandes homens, que 

                                                 
368 MELO, 1816. Citação extraída da p. VII; Prefácio da obra: Novo Methodo de Fazer o Açucar [...]. 
369 Ilustração do referido engenho demonstrada anteriormente, na p. 121, Figura 11. 

 

 

Figura 13: Folha de rosto do livro Novo      

Methodo de Fazer o Açucar [...], 1816. 

Fonte: Biblioteca Nacional, 2013. 
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adiantarão as Sciencias, opondo-se a opiniões, inda que erradas, geralmente recebidas, tiverão 

máo pago.”370 Os esforços dispendidos pelo Professor Manuel Jacinto, todavia, parece que 

valeram a pena, haja vista saber-se que até o final do século XIX, quase metade dos engenhos 

do Recôncavo já havia aderido à utilização do bagaço da cana caiana,371 empregando-o como 

combustível eficiente no processo de elaboração do açúcar.  

         É também do final daquele século outra questão polêmica, cujos embates praticamente 

adentraram o século XX. Esteve relacionada, de acordo algumas análises,372 a um dilema moral 

que envolvia a monocultura latifundiária sempre exigente de longas extensões de terras e as 

reivindicações da população para terem acesso à terra com a finalidade de plantar roças de 

mandioca e de mantimentos. Sobre este dilema, a Câmara da Bahia se pronunciou a favor dos 

habitantes do Recôncavo.  

         Porém o repúdio dos senhores do açúcar ao posicionamento governamental foi logo 

expresso, pois o consideravam inaceitável, e bradavam “[...] que não iriam renunciar à melhor 

cultura do país [a cana] pela pior que nele há [a mandioca]”.373 Afirmavam que o Estado agia 

erroneamente, tanto por querer intervir em assuntos de administração e economia de 

particulares, quanto por determinar o que eles deveriam fazer em suas terras, de propriedade 

privativa. Afirmações estas que foram consideradas, por assim dizer, reatualizadas ao longo dos 

séculos seguintes.  

 

Ainda que articuladas em contexto diverso do nosso, soa para nós como algo 

familiar [...], ou seja, esta foi a primeira grande polêmica que se armou entre 

nós em torno do chamado “liberalismo econômico”. A disputa entre os 

defensores da regulamentação estatal da agricultura e os defensores do laissez-

faire nos canaviais.374 

 

 

         Muito embora essa influência e poder da oligarquia rural latifundiária tivessem um papel 

preponderante no cenário político-econômico da região,375 as culturas “menos nobres” como a 

farinha de mandioca, eram as que efetivamente garantiam a subsistência de toda a gente. Eram 

elas  que  alimentavam, literalmente, “quem mandava” e “quem era mandado” naquelas terras.  

                                                 
370 MELO, 1816. Citação extraída da p. XI; Prefácio da obra: Novo Methodo de Fazer o Açucar [...]. 
371 Cf. BARICKMAN, 2003; PÁDUA, 2004. 
372 Para informações, com riqueza de detalhes, ver RISÉRIO, 2004; BARICKMAN, 2003; AZEVEDO, 1969. 
373 RISÉRIO, 2004, p. 246. 
374 Ibid., p. 247. 
375 Sobre esse aspecto é pertinente a afirmação: “Quatro séculos de exploração [...] provocaram transformações 

sucessivas [...], correspondentes aos diferentes produtos que foram, cada um por sua vez, esperança e desespero 

dos proprietários de terras: madeira, cana-de-açúcar, fumo, mandioca [...].”  MATTOSO, 1992, p. 39. 
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Ora vejam: “[...] a farinha era [e ainda é] um componente indispensável do regime alimentar 

baiano.”376 No que se refere à alimentação dos escravos especificamente, estava às vezes a 

acompanhar a farinha, um pedaço de carne-de-sertão,377 gênero este que rareava muito mais na 

dieta deles do que a proteína dos mariscos – caranguejos, camarões, pitus e outros378 – 

encontrados nos manguezais e rios de água doce ou salobra. 

         As vilas de Maragogipe, Jaguaripe e Nazaré (das Farinhas) foram as que mais cultivaram 

mandioca e produziram farinha na Bahia, visto que não eram terras tão apropriadas para a 

produção de açúcar e fumo, apesar de haver também uma tímida produção de mandioca em 

várias outras vilas do Recôncavo. E, aos escravos que tinham permissão de plantar roça, era a 

mandioca o produto por eles mais cultivado a despeito de, estrategicamente, para os 

latifundiários ser proveitoso, porquanto a terra era amassada e ficava preparada para 

posteriormente ser usada com o plantio da cana-de-açúcar. Nesse contexto, portanto, não cabe 

discordar da afirmação que soa como uma sentença: “É certo que questões ambientais e 

questões sociais não costumam andar desquitadas. Entrelaçam-se, desde sempre.” 379 

         Ainda sobre esse episódio histórico, envolvendo a farinha de mandioca, é válido informar 

sobre a sua importância no âmbito dos produtos de exportação, se bem que em muito menor 

proporção na relação que se possa fazer com o fumo e com o açúcar. Assim, o comércio e o 

consumo de farinha não se deram apenas circunscritos ao Estado da Bahia, pois o produto estava 

ligado, de alguma forma, às exportações baianas devido a pequenos volumes levados a outros 

países e ao abundante consumo na alimentação dos que viajavam nos navios, fossem 

marinheiros, escravos, ou outros tipos humanos, sempre em trânsito para além-mar e/ou 

regressando às terras do Recôncavo da Bahia.380 

 

 

 

 

 

 

                                                 
376 BARICKMAN, 2003, p. 89. 
377 Também conhecida por carne seca ou charque. Na Bahia, principalmente no Recôncavo, ainda hoje é chamada 

de carne-de-sertão, pelo fato de ser uma carne curtida em grande quantidade de sal e exposta ao sol nos municípios 

do sertão baiano. Depois, era comercializada nos mercados de Salvador e de outras cidades. 
378 É interessante mencionar que a partir do caldo de cozimento dos diversos mariscos que faziam parte da 

alimentação dos escravos surgiu o pirão, iguaria resultante da mistura da farinha de mandioca com aquele caldo.   
379 RISÉRIO, 2004, p. 250. 
380 BARICKMAN, 2003. 
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3.3 O desdesenvolvimento no Recôncavo 

 

 

         A despeito de todos os discursos e atos em defesa da monocultura canavieira, a segunda 

metade do século XIX foi um período no qual, pouco a pouco, a decadência espreitou e até 

insurgiu-se contra o ciclo que fez da cana-de-açúcar a matéria prima de maior destaque da 

economia baiana. E, por conseguinte, dos “dividendos” político-econômicos obtidos nas fases 

que abrangeram o Brasil da Colônia ao Império – fases estas percorridas ao longo do discorrido 

no item anterior, abordando, enfocando e analisando com especificidade, tão só os aspectos do 

que foi proposto no capítulo do qual é parte integrante.    

         Nessa direção, foi registrado que o plantation system açucareiro decaía,381 levando ao 

ocaso uma fase de prosperidade regional. É possível destacar alguns fatos que concorreram para 

isso, mas aqui eles aparecem relacionados não necessariamente na ordem em que ocorreram, 

porém foram decisivos na derrocada brasileira do produto de maior prestígio das relações 

intercontinentais na cadeia de exportações : 1) A propagação nos canaviais, em 1866, de uma 

praga que ficou conhecida simplesmente pelo nome “a moléstia”, devastando a maior parte das 

plantações durante cinco anos seguidos; 2) A concorrência com o açúcar de beterraba produzido 

na Europa e com o açúcar exportado pelas ilhas do Caribe; 3) A escassez crescente de mão de 

obra escrava com as fugas e com a abolição da escravatura; e 4) A descoberta das jazidas 

auríferas em Minas Gerais, deslocando interesses e populações para este recente e lucrativo 

negócio.382 

         Além do mais, quando o ouro mineiro escasseou, não houve propriamente um retorno aos 

tempos de progresso exclusivista, como o documentado e difundido sobre a exploração outrora 

ocorrida dos cultivos de cana e fumo. E aqueles fatores acima enumerados, desencadearam um 

progressivo isolamento da região do contexto nacional. Na verdade, um processo de 

insularização, que levou alguns governantes à seguinte constatação: o Recôncavo havia se 

expandido com base numa economia agroindustrial tradicional, contudo, era incapaz de 

funcionar em um sistema de economia de mercado consorciado ao trabalho livre. 

         A marginalização que se seguiria no cenário das imensas lavouras, passou a elucidar 

novas formas de sobrevivência para parte da população livre e pauperizada. Uma massa de 

homens e mulheres ainda permaneceu compondo o ambiente rural, não obstante este já se 

encontrar quase extenuado pelo latifúndio monocultor. Para subsistir, trabalhadores dos 

                                                 
381 AZEVEDO, 2011, p. 211. 
382 Id.  
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canaviais, ex-trabalhadores e seus familiares mais empobrecidos, se valeram de alimentos e 

provisões que extraíam da flora e fauna da Mata Atlântica, dos manguezais e das águas da Baía 

de Todos os Santos e seu Recôncavo.383 Esboço de uma temporalidade que caminhava para se 

inserir numa outra dimensão existencial, na qual a perspectiva relativa a investimentos 

financeiros se dirigia, muito timidamente, ao setor da indústria e dos serviços. Ambos, futuros 

empregadores dos que habitavam aquele território. 

         O Recôncavo adquiria, a propósito, diversas configurações no que diz respeito ao plano 

das relações, situação inconteste com a abolição da escravatura; ao povoamento das áreas 

oriundas de muitos engenhos abandonados por dívidas acumuladas e/ou já em estado de “fogo-

apagado”;384 e, de modo ainda mais marcante, ao desdesenvolvimento385 para o qual caminhava. 

Isto é, um crescimento que vai se estabelecendo, se “alimentando” continuamente através de 

barganhas políticas e da marginalização iminente de contingentes da população, condição esta 

que se enraizou numa área sobre a qual houve predominância da extração consciente, 

irresponsável e predatória de recursos naturais. O desdesenvolvimento é também concebido 

como um neologismo, deveras apropriado e recorrente nas discussões que analisam processos 

antrópicos de degradação ambiental e exclusão social, desde os ocorridos de longa data, até 

aqueles que estão ocorrendo e os que poderão vir a acontecer.    

         Um território, diga-se de passagem, onde se esteve à beira de uma total devastação, pondo 

em risco todo um conjunto integrado de ecossistemas, fossem eles terrestres ou aquáticos: a 

Mata Atlântica, as restingas, os costeiros, os manguezais e, quiçá, os oceânicos. Enfim, onde 

perdurou e ainda encontram-se resquícios da influência político-econômica do segmento social 

dominante, proprietários de terras, ou herdeiros diretos do poder anteriormente exercido.  Não 

é à toa que o desdesenvolvimento é tratado como um crescimento que se estabelece por grupos 

poderosos sobre a marginalização/exclusão de grandes contingentes da população. 

         Dessa realidade fez-se presente então, a partir da entrada do século XX, uma visão 

capitalista nascedoura, na qual o processo de industrialização baiana teve seu funcionamento 

estreitamente vinculado aos mecanismos de sustentação das tradicionais estruturas políticas 

oligárquicas do Recôncavo. Com isso, a industrialização incipiente se concentrou, 

principalmente, na produção têxtil. E a Bahia, já à frente também neste setor, organizou sua 

                                                 
383 PEDRÃO, Fernando. O Recôncavo Baiano na origem da indústria de transformação no Brasil. In: Revista do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, nº 92. Salvador-BA, 1996. 
384 Expressão que informa a desativação das casas de engenho e, com elas, todo o aparato que compunha o 

latifúndio monocultor. Inclusive o despovoamento das casas grandes e das senzalas. Cf. SCHWARTZ, 1988; 

BARICKMAN, 2003. 
385 Cf. SACHS, Ignacy; VIEIRA, Paulo Freire (Org.). Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do 

desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007. 
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investida de maneira “tecnicamente tão avançada quanto a dos países que estão na liderança”.386 

E uma outra observação foi feita: “Salvador ou mais precisamente o Recôncavo, será o primeiro 

pólo da indústria têxtil brasileira”.387  

         Ainda durante a primeira metade desse século, ocupavam os três primeiros lugares do 

ranking industrial: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois, São 

Paulo passou à primeira posição. A explicação para tal avanço pode ser fornecida através da 

sustentação do liberalismo econômico e sua postura internacionalizante, proporcionando para 

aquele Estado a possibilidade de políticas protecionistas e desenvolvimentistas, ainda que 

repercutissem de modo prejudicial para os demais Estados brasileiros.388 

         Enquanto isso, a cidade de Salvador e seu Recôncavo, na ânsia pela industrialização que 

dava sinais de crescimento até no setor de transportes – com a intensa navegabilidade por sobre 

os seus rios – chegaram a experimentar estagnação e retrocesso. Ou seja, situação condizente a 

um irrefutável processo de desdesenvolvimento, o qual “[...] acontece quando o crescimento 

econômico provoca uma heterogeneização da sociedade com os fenômenos associados de 

exclusão social.”389 E, sobre a problemática que sucedeu a esses acontecimentos, foi enfatizado: 

 

A existência de novas formas de acumulação sempre reinventadas na 

expansão da fronteira econômico-territorial – periodicamente fechada e 

reaberta mediante a exploração predatória de recursos naturais, a expulsão e a 

incorporação de populações locais e imigradas submetidas a todas as formas 

de exploração conhecidas –, só faz agravar o problema da exclusão 

econômico-social, mesmo mais tarde, quando da urbanização metropolitana, 

que se deve muito mais a esse processo histórico do que à própria 

industrialização.390 

 

         A indústria têxtil e as fábricas de fumo processado – Leite Alves (cigarrilhas) e Suerdieck 

(charutos) – estas últimas situadas em vários pontos das cidades de Cachoeira, São Félix e 

Maragogipe, contavam com mulheres na sua linha de produção. Contudo, não foram adiante e 

dispensaram um grande quantitativo de mão de obra, deixando desempregada parte 

considerável das famílias que já se sustentavam, àquela época, através do trabalho feminino.391 

                                                 
386 OLIVEIRA, Francisco de. O elo perdido – classe e identidade de classe na Bahia. Perseu Abramo: São Paulo, 

2004, p. 23. 
387 Ibid. 
388 FIORI, José Luís. A propósito de uma “construção interrompida”. In: TAVARES, Maria da Conceição; 

OLIVEIRA, Francisco de. (Orgs.). Celso Furtado e o Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 2000. 
389 SACHS; VIEIRA, 2007, p. 294.  
390 TAVARES, Maria da Conceição. Subdesenvolvimento, dominação e luta de classes. In: TAVARES, Maria da 

Conceição; OLIVEIRA, Francisco de. (Orgs.). Celso Furtado e o Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 2000, p. 

137-138. 
391 RISÉRIO, 2004. 
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Acerca desse fato, foi apontado que se presenciava uma impressionante estagnação das 

indústrias têxtil e fumageira, bem como a desintegração final do leque de empresas 

manufatureiras que se abria multicolorido de esperanças.392 

         No decorrer da primeira metade do século XX, as “forças produtivas” conheceram um 

crescimento meramente vegetativo. Não houve, de fato, a constituição de interrelações 

econômicas, entre governo e particulares, capazes de garantir o processo de reprodução e 

acumulação do capital, o que permitiria a expansão do capitalismo industrial na Bahia. E, isso 

se devia ao extremo conservadorismo tradicionalista de uma elite que insistia em não cortar sua 

“ligação umbilical com o setor exportador”.393 Ocorre que se a região do Recôncavo conheceu 

indústrias nesse período, não alcançou uma efetiva e ampla industrialização, na acepção usual 

do termo. Houve certamente, alterações gradativas, principalmente as sobrevindas das relações 

trabalhistas com a abolição da escravatura, desde 1888. Contudo, é imperativo sublinhar, que a 

arcaica trama produtiva enredada na sociedade patrimonialista daquela região, insistia em se 

manter.  

         Num quadro de marasmo que envolvia todo o território, a descoberta e o início da 

exploração do “ouro negro” – alcunha dada ao petróleo pelo seu alto valor comercial – 394 

ocorreu no ano de 1939 nas proximidades da falha geológica de Salvador, mais precisamente 

no bairro de Lobato, subúrbio da capital baiana. Tal acontecimento, passou a disseminar nova 

dinâmica nas feições da vida urbana e rural do Recôncavo no que tange à sua economia e às 

suas interações sociais.  

         Mas é só a partir da década de 1950 que a Bahia irá ingressar nas engrenagens do 

capitalismo moderno. Basicamente, isso se daria por três caminhos: o primeiro, com a criação 

de um setor voltado para a exploração petrolífera; o segundo, com a implementação de uma 

política de isenção tributária do governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE;395 e o terceiro, com a captação de créditos oriundos do Banco do 

Nordeste.396 Cabe informar, nesse sentido, que a lavra do petróleo assumiu primordial 

relevância com a recém-criada empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS – no 

ano de 1953. Vitoriosa na proposta do monopólio da exploração e produção do petróleo, a 

                                                 
392 TAVARES, 1966. 
393 OLIVEIRA, 2004, p. 23. 
394 “Ouro negro” também, talvez como uma provocação ao sistema que já valorizava o ouro e os diamantes 

encontrados em abundância noutra região baiana, a Chapada Diamantina. 
395 Instituição criada no governo do presidente Juscelino Kubitscheck pelo economista Celso Furtado, em 1959. 

Tinha como objetivo central propor soluções para as desigualdades regionais do Brasil.  
396 Cf. AZEVEDO, 2011; FIORI, 2000; PEDRÃO, 1996.  
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empresa deu início às suas pesquisas e atividades de exploração do produto na Bacia do 

Recôncavo Baiano a qual, na época, o município de Salvador fazia parte.397  

         Durante quase um quarto de século, o Recôncavo foi o único produtor brasileiro de 

petróleo. O que essas atividades petrolíferas produziram, no meio ambiente da região, cabe 

numa palavra: impacto. As mudanças foram profundas e ali principiou um novo tempo. Por um 

lado, porque o que havia de mais tradicional na paisagem produtiva do Recôncavo – a indústria 

do açúcar – “que já vinha agonizando há algum tempo, é despachada com um tiro de 

misericórdia.”398 Por outro lado, porque o que se instalou, naquelas mesmas paragens que os 

cronistas admiravam e/ou criticavam, neste momento já transmutadas para uma visão de “[...] 

engenhos caducos e canaviais sem viço,”399 foi algo de radicalmente novo, até inusitado, em se 

tratando de “uma atividade econômica totalmente estranha à matriz técnica e social da 

economia baiana.”400  

         Na década de 1970 um grande contingente de pessoas acorreu para o território – pois a 

PETROBRAS pagava salários altos em relação às remunerações dos empregos locais – inflando 

as cidades sem uma infraestrutura que comportasse a demanda de trabalhadores. O que 

concorreu para o crescimento da construção civil e uma ampliação na urbanização das cidades 

interioranas de maneira desordenada, bem como a desfiguração do tesouro arquitetônico que 

representavam os antigos núcleos urbanos do Recôncavo. 

         Foi um período no qual as populações ribeirinhas ficaram excluídas de uma rede de 

comunicação fluvial que movimentava o comércio de gêneros alimentícios e outros, entre o 

Recôncavo e Salvador e vice-versa. A mudança dos meios de transporte através das 

embarcações que navegavam pelas águas dos rios foi radical: barcos, saveiros e escunas foram 

substituídos pelo chamado “rodoviarismo”.401 E pelas rodovias que se “abriam” terra adentro, 

também passaram a ser transportadas toneladas de areias e cascalhos, extraídos da beira dos 

rios para abastecerem de matéria prima a indústria da construção civil da capital baiana e áreas 

circunvizinhas.  

         Todo esse processo foi, além de tudo, um contrassenso, se for analisada a questão da 

transferência de royalties vultosos para as Prefeituras da região e seus gestores despreparados 

– principalmente em São Francisco do Conde – fazendo os municípios do Recôncavo figurarem  

                                                 
397 RISÉRIO, 2004, p. 513. 
398 Ibid., p. 514. 
399 Id. 
400 OLIVEIRA, 2004, p. 33. 
401 Termo alusivo à malha rodoviária criada para atender, primordialmente, o grande empreendimento petrolífero 

com incentivos governamentais do Estado e da União. 
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como campeões em desigualdade social.402 No âmbito político vigoravam, simultaneamente, as 

empresas empreiteiras apoiadas em acordos estabelecidos com o poder governamental, práticas 

não tão incomuns, já que tinham se tornado frequentes os contratos de obras públicas desde o 

Estado Novo, passando pela ditadura militar e incorporando-se sem maiores dificuldades mais 

adiante, no período da  redemocratização do país. 

         Ainda no que se refere à década de 70, com a implantação do Complexo Petroquímico de 

Camaçari – COPEC, todas as atenções se voltaram para este empreendimento industrial. E, 

nessa época, Camaçari ainda figurava como município integrante do Recôncavo.403 É fato que 

com a chegada das indústrias o governo baiano propagandeou o grande feito, porém em relação 

ao nordeste, suscitou questionamentos importantes, como o mencionado a seguir: “O 

planejamento estadual de visão estatal foi substituído por uma gestão privatizante da coisa 

pública, que canalizou os recursos estaduais para subsidiar empresas, muitas das quais 

emigraram tão logo captaram os subsídios do Estado e da SUDENE.”404 E, mais que isso, outro 

dado complementar demonstra a postura de ingerência governamental a respeito: 

 

Informações extra oficiais indicam que o Desenbanco405 destinou cerca de 

90% de seus recursos para empresas do Polo Petroquímico de Camaçari onde 

ocorreram diversas falências não explicadas, assim como estudos sobre o 

Centro Industrial de Aratu mostram a referida migração utilitária.406 

 

         A garantia de vantagens públicas e de mercado dado a empresas dos mais variados setores 

para operarem na Bahia tem sido uma constante, pelo observado no cenário estadual desde as 

primeiras indústrias quando das suas instalações. Portanto, também nessa direção, o poder 

público aderiu fortemente à importação de tecnologia “de ponta”, a qual nunca significou 

cuidado com o meio ambiente da região e sua população residente. Pelo contrário, além do 

descaso endêmico, “[...] havia – e ainda não deixa de haver – o descumprimento da legislação 

ambiental, com fábricas se aproveitando irresponsavelmente da falta de fiscalização.”407 

                                                 
402 PEDRÃO, Fernando. A Baía de Todos os Santos na realidade do imaginário da sociedade baiana. In: CAROSO, 

Carlos; TAVARES, Fátima; PEREIRA, Cláudio. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos humanos. Salvador: 

EDUFBA, 2011. 
403 Existe uma bibliografia extensa que discute – muitas vezes sem chegar a um consenso – sobre a inclusão e, 

posteriormente, a exclusão da Região Metropolitana de Salvador (RMS) no mapa do Recôncavo, no qual também 

figurou o município de Camaçari.   
404 Ibid., p. 259. 
405 Atualmente DESENBAHIA. 
406 PEDRÃO, 2011, p. 259. 
407 RISÉRIO, 2004, p. 544. 
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         A partir de críticas acirradas a respeito, algumas indústrias do Polo Petroquímico 

tomaram, a partir da década de 1980, iniciativas para desenvolverem ações com vistas a lidar 

com os resíduos sólidos e seus efluentes. Contudo, a irresponsabilidade e a demanda por 

desenvolvimento a qualquer preço, perpetrou uma discussão para além de um problema 

ambiental local já vivenciado. Haja vista que a situação posteriormente apresentada foi a 

descoberta do local escolhido para o assentamento e instalação do COPEC. 

 

O motivo é estrutural, é aquático. Argumentam tecnicamente os ecologistas 

que o Polo foi implantado, de modo perigoso e prejudicial para a população 

baiana, na área da chamada Formação São Sebastião. Essa “formação” integra 

o Sistema Aquífero do Recôncavo, que é explorado para abastecer o Polo e o 

CIA. Com o COPEC situado na zona, a água aí existente conheceu um uso 

predatório. Mais: essa água – de primeira qualidade, água mineral – foi 

simplesmente monopolizada por aquele aglomerado de indústrias.408  

 

         Tal situação condicionou toda a população que vivia e ainda vive na região a deixar de ter 

acessibilidade à melhor água, esta superior em qualidade à de muitas outras regiões do Estado. 

Trata-se de uma questão ética de difícil resolução, provocando inevitavelmente mais conflitos, 

já que “o argumento ambiental é sempre de longo alcance, questionando, em última análise, 

todo um modelo civilizatório.”409 

         Diante desse percurso, Salvador simplesmente “deu as costas” para a sua hinterlândia, o 

que representou o golpe final no processo de desfiguração de uma realidade quatro vezes 

centenária.410 E assim, o Recôncavo, onde principiou a mais antiga e dinâmica rede urbana do 

país,411 mostrou-se de um lado, através da inserção de trabalhadores assalariados, de outro, com 

a aglutinação de um grande contingente populacional sem qualificação. Na verdade, “[houve] 

a formação de um corpo social marginalizado”412 que recorreu a mecanismos tradicionais de 

sobrevivência, como o extrativismo. 

         Esses antecedentes que contam das relações estabelecidas entre os habitantes do 

Recôncavo, as tensões calcadas num círculo vicioso e nas quais exacerbaram-se o poder 

oligárquico patrimonialista e a devastação ambiental desencadeadores de confrontos entre seus 

primeiros habitantes e os de fora – os que foram chegando, ora passando, ora permanecendo 

nessas terras –, custaram vidas.  

                                                 
408 Ibid., p. 547-548. 
409 Id., p. 548. 
410 RISÉRIO, 2004. 
411 SANTOS, 1998. 
412 PEDRÃO, 2011, p. 262. 
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        Tratam-se de questões éticas de primeira ordem que alicerçaram-se numa perspectiva de 

desenvolvimento havida na região, atrelada ao poder de grupos político-econômicos que 

sobrepujaram quaisquer posturas de responsabilidade e proteção genuínas nas relações do 

homem para com a natureza e para consigo mesmo. Desse modo, foi encampado um projeto de 

exploração desmedido, levado a cabo a qualquer preço, por séculos.      

         O Recôncavo é um território sobremodo marcado com os episódios passados, como se 

pôde verificar até aqui. A sua existência, portanto, traz resquícios de fatos ocorridos e diz 

respeito a um contexto dinâmico de relações experienciadas e conflitivas. Apesar de atualmente 

configurar-se noutra temporalidade, a visão de um local a ser explorado e sua população estar 

sempre sujeita a ficar à margem de processos socioambientais inclusivos permanece. Dito isto, 

é na contemporaneidade desse território e, mais especificamente, no espaço circunscrito pelo 

baixo curso do Paraguaçu, para os quais esta pesquisa se encaminha no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 4 
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CAPÍTULO 4 – CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: A CONTEMPORANEIDADE NO 

TERRITÓRIO DO BAIXO PARAGUAÇU  

 

 

Quando estamos em cima do mar e acontece um temporal, a nossa luta é para 

que o barco não afunde e devemos lutar a todo o momento, porque temos 

sempre tempestade em nossas vidas, mas devemos sempre lutar, para 

vencer.413 

 

 

         Persistindo numa longa periodicidade – como foi explicitado no capítulo anterior – o 

acesso, o uso e o controle de tudo o que provinha do ambiente natural incitaram conflitos. 

Desencadearam, certamente, desde confrontos com povos estranhos entre si, aos embates 

ocorridos com os mais diversos segmentos sociais de uma mesma população sobre um 

território. Tais conflitos portanto, dizem respeito a um processo de duração prolongada, mas 

“[...] ainda em pleno curso nos dias atuais.”414 

          Se no século XX a ocupação do solo se expandiu, como herança de tempos pretéritos, e 

o industrialismo desenvolvimentista se projetou “[...] com intensa velocidade, gerando 

alarmante degradação ambiental, pauperização e exclusão social da população [...],”415 haja 

vista aspectos como a exploração econômica cada vez mais crescente e dilapidadora, a 

incompletude de importantes inventários da biodiversidade – aligeirados pelas demandas de 

grandes empreendimentos que pressionavam por licenciamento ambiental416 – e a desordenada 

ocupação territorial, no século XXI então, as consequências daquela ocupação “são agravados 

                                                 
413 Fragmento adaptado dos escritos da pescadora Roquelina. Extraído do seu livro: ALMEIDA, Roquelina Souza. 

Contos de uma pescadora. Feira de Santana: Printmídia Editora, 2012, p. 8.   
414 MARTINEZ, 2006, p. 42. 
415 Ibid., p. 92. 
416 “O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade 

potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente e possui como uma de suas mais expressivas 

características a participação social na tomada de decisão, por meio da realização de Audiências Públicas como 

parte do processo. Essa obrigação é compartilhada pelos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e pelo Ibama, como 

partes integrantes do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente). O Ibama atua, principalmente, no 

licenciamento de grandes projetos de infraestrutura que envolvam impactos em mais de um estado e nas atividades 

do setor de petróleo e gás na plataforma continental. As principais diretrizes para a execução do licenciamento 

ambiental estão expressas na Lei 6.938/81 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. Além dessas, 

recentemente foi publicado a Lei Complementar nº 140/2011, que discorre sobre a competência estadual e federal 

para o licenciamento, tendo como fundamento a localização do empreendimento.” Disponível em: 

http://www.ibama.gov.br/licenciamento Acesso em: 03 de julho de 2014. Ainda no que se refere a esta obrigação 

legal, é difundido “[...] que toda atividade poluidora ou potencialmente poluidora do meio ambiente precisa de três 

licenças concedidas pelo órgão estadual de qualidade ambiental: prévia, de instalação e de operação, todas 

revogáveis [...].” Cf. DRUMMOND, José Augusto. Conceitos básicos para a análise de situações de conflito em 

torno de recursos naturais. In: BURSZTYN, Marcel. (Org.). A difícil sustentabilidade: política energética e 

conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001, p. 137. 

http://www.ibama.gov.br/licenciamento
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com a enorme capacidade tecnológica disponível e incessantemente renovada”,417 como as que 

são verificadas no Recôncavo, mais especificamente no baixo curso do Rio Paraguaçu. 

         Seguindo essa linha de raciocínio, é oportuno frisar que a contemporaneidade, como foi 

brevemente conceituada na parte introdutória desta tese, se refere a mudanças significativas no 

contexto geopolítico mundial, forjadas pelo imperativo da racionalidade instrumental com 

apelos exacerbados ao uso da técnica nas relações estabelecidas entre sociedade e natureza. 

Posto desta maneira, é a partir dessa premissa e no que ela vem evocando acerca das categorias 

analíticas da ética, da política e dos conflitos socioambientais que o capítulo em foco objetiva 

discorrer sobre o baixo Paraguaçu, no âmbito das localidades de São Francisco do Paraguaçu, 

Santiago do Iguape (Cachoeira); Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu (Maragogipe), 

Pilar e Sinunga (São Félix).  

         Também é pertinente informar que o baixo Paraguaçu e as localidades acima referidas, 

abrangendo o espaço da pesquisa, compõem o chamado Território de Identidade do Recôncavo 

(21). Diz respeito a uma configuração recente, sobrevinda com a contemporaneidade e 

instituída pelo governo estadual para os 27 territórios rurais do Estado da Bahia. Daí, sob a 

Coordenação Estadual dos Territórios – CET – e como forma de identificá-los, a partir do ano 

de 2007 os chamados Territórios de Identidade passaram pela observância dos seguintes 

aspectos: 

 

Culturais: costumes e valores, religiosidade, manifestações folclóricas, 

gastronomia, produção cultural, visão da sociedade sobre si mesma e outras 

formas de expressão da realidade local; Geoambientais: características 

geográficas e ambientais, como topografia, hidrografia, clima, fauna, flora, 

solo, ecossistemas, preservação dos recursos naturais, defesa do princípio da 

sustentabilidade; Político-institucionais: capacidade de formação de capital 

social (capacidade de negociação e cooperação da comunidade em prol de 

objetivos coletivos), sua institucionalização em organizações sociais e outras 

formas, grau de articulação política das forças sociais no território; 

Econômicos: base produtiva, especialização econômica, conformação dos 

mercados e fluxos comerciais, produção e distribuição de renda, infraestrutura 

voltada à produção e às atividades econômicas, capacidade de transporte e 

comunicações, capacidade de articulação dos recursos locais para gerar 

oportunidades de trabalho e renda, etc.418 

 

 

                                                 
417 MARTINEZ, 2006, p. 92. 
418 BAHIA, Secretaria do Planejamento. Política Territorial do Estado da Bahia. Disponível em: 

http://www.seplan.ba.gov.br  Acesso em: 26 de outubro de 2014. 

 

http://www.seplan.ba.gov.br/
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         Em tempo, busca-se analisar à luz do referencial teórico construído, o que foi expresso – 

nas entrevistas, nas observações realizadas e nos documentos examinados – pelos atores sociais 

governamentais e não governamentais acerca dos conflitos em torno do  meio  ambiente, bem  

como desvelar a forma como vem ocorrendo a gestão federal, estadual e municipal junto às 

populações tradicionais no que se refere à sustentabilidade ambiental do referido território. 

 

 

4.1 O baixo Paraguaçu nas contradições de sua bacia hidrográfica  

 

         A bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento e gestão utilizada como área física 

de reconhecimento, caracterização e avaliação, com vistas a abordagem sobre os recursos 

hídricos a partir de estudos interdisciplinares para o estabelecimento de formas de 

desenvolvimento sustentável inerentes às condições ecológicas locais e regionais. A 

conservação de uma bacia hidrográfica significa uma estratégia de proteção e restauração da 

qualidade ambiental e, consequentemente, dos ecossistemas aquáticos através de ações que, 

implementadas, focalizem a bacia com uma visão de totalidade. Ou seja, ações que levem em 

conta as atividades desenvolvidas em sua área de abrangência e os atores sociais envolvidos.419   

         No que se refere à bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu, é considerada não só como 

principal, mas também o mais importante sistema fluvial de domínio totalmente estadual. Situa-

se na região centro leste do Estado da Bahia, entre as coordenadas 11º17'S e 13º36'S de latitude 

sul, 38º50'W e 42º01'W de longitude oeste, ocupando uma área de 55.317 Km².420 Por esta 

localização, o Paraguaçu é referido como um rio genuinamente baiano, visto que nasce no 

município de Barra da Estiva – como já apontado, no Alto Paraguaçu – perímetro da Chapada 

Diamantina. Está assim, nas proximidades da localidade de Farinha Molhada, à altitude de 

1.200 metros acima do nível do mar, na Serra do Cocal e há aproximadamente 24 km do Arraial 

do Sincorá. Percorre uma extensão de cerca de 550 km até sua desembocadura na BTS, 

atravessando antes, a Baía de Iguape.421 

 

                                                 
419 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA). Levantamento 

dos Dados Ambientais da Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) do Paraguaçu para o 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Estado da Bahia. Salvador-BA, 2011. Ver também: 

MAGALHÃES JÚNIOR, Antônio Pereira. Indicadores ambientais e recursos hídricos: realidade e 

perspectivas para o Brasil a partir da experiência francesa. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.  
420 BAHIA. Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento e Habitação (SRHSH)/Superintendência de Recursos 

Hídricos (SRH). PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS – BACIA DO MÉDIO E BAIXO 

PARAGUAÇU. Vol. I – Diagnóstico. Tomo III – Diagnóstico Ambiental. Salvador-BA, 1996.                   
421 IICA, 2011. 
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         Essa bacia polarizou debates acirrados em torno de interesses econômicos em paralelo 

com posições de defesa do meio ambiente desde o final da década de 1980 e, com a 

promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH),422 no final dos anos 90, voltou 

a centralizar discussões sobre o acesso e os usos da água.423 Atualmente é gerida através do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu (CBHP), só criado oficialmente em 22 de 

março de 2006, pelo Decreto Estadual nº 9.938/2006 (ANEXO A).  

         Vale informar que os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs),424 ratificam os princípios 

do desenvolvimento sustentável a partir dos objetivos da PNRH expressos nos incisos I, II e III 

do seu artigo 2º: “I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos 

de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.”425 

         Na formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, a participação é elemento de 

relevância no processo de decisão da gestão dos recursos hídricos. E os CBHs são compostos 

por vários segmentos representativos da sociedade atuando com representação paritária entre 

os segmentos governamentais e da sociedade civil. Também chama-se atenção sobre a gestão 

dos CBHs na “[...] definição de prioridades de ação de cada bacia e, nesse sentido, é 

fundamental elaborar diagnósticos das necessidades, das dificuldades e dos problemas 

encontrados, identificando os que podem trazer efeitos negativos sobre o meio ambiente e, 

consequentemente, sobre a vida da população envolvida.”426 

          

 

          

                                                 
422 Diz respeito à Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), regulamenta o inciso XIX, 

artigo 21 da Constituição Federal (CF) [...]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm 

Acesso em: 04 de setembro de 2014. 
423 Informações obtidas com a Promotoria do Núcleo de Defesa do Rio Paraguaçu (NURP) no Ministério Público 

do Estado da Bahia, Salvador-BA, em 10/04/2012. 
424 Os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados consultivos e deliberativos, vinculados ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), contando com a participação de diferentes setores da sociedade e as 

agências da água são suas secretarias executivas. Cf. MAGALHÃES JÚNIOR, 2007; GUIMARÃES, 2010; e 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, Salvador, 16/03/2006, nº 19.080. Disponível em: 

http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/RESOLUCAO_CONERH_N_10_CBHP.pdf Acesso 

em 04 de setembro de 2014. 
425 Lei nº 9.433/97. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm Acesso em: 04 de 

setembro de 2014. 
426 GUIMARÃES, 2010, p. 135. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/RESOLUCAO_CONERH_N_10_CBHP.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
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         Concernente à bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu, há outro documento de base jurídica 

além do Decreto Estadual nº 9.938/2006, trata-se do Termo de Referência (TDR),427 

considerando a divisão da sua bacia hidrográfica em Alto, Médio e Baixo Paraguaçu.  

 

         E os municípios que compõem esta bacia, estão assim distribuídos: 

 

 Alto Paraguaçu – possui abrangência da nascente do rio, no município de Barra 

da Estiva, até Itaitê, incluídos também os municípios de Andaraí, Ibicoara e 

Mucugê. 

 

 Médio Paraguaçu – de Itaitê até a Barragem e Usina Hidrelétrica (UHE) Pedra do 

Cavalo, incluindo os municípios de Antônio Cardoso, Baixa Grande, Boa Vista 

do Tupim, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Conceição da Feira, 

Governador Mangabeira, Iaçu, Ibiquera, Ipecaetá, Ipirá, Iramaia, Itaberaba, Itatim, 

Lajedinho, Macajuba, Maracás, Marcionílio Souza, Milagres, Mundo Novo, Nova 

Redenção, Pintadas, Planaltino, Rafael Jambeiro, Ruy Barbosa, Santo Estevão, 

Sapeaçu, São Gonçalo dos Campos, Salinas das Margaridas e Santa Terezinha. 

 

 Baixo Paraguaçu – à jusante da Barragem e UHE Pedra do Cavalo até a 

desembocadura na BTS, incluindo os municípios de Cruz das Almas, Muritiba, 

Saubara, Maragogipe, Cachoeira e São Félix.  

 

         Os dois últimos municípios acima citados e que compõem a bacia do Baixo Paraguaçu, 

isto é, Cachoeira e São Félix, são visualizados logo a seguir, na Figura 14. 

 

                                                 
427 O Termo de Referência (TDR) diz respeito ao instrumento jurídico-legal utilizado para elaboração do Plano e 

do Enquadramento dos corpos de água da Bacia do Paraguaçu. IICA, 2011. 
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Figura 14: Vista aérea das cidades de Cachoeira (lado esquerdo do Rio Paraguaçu) e São 

Félix (lado direito do Rio Paraguaçu), 2013. 

Fonte: Arquivo de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA, 2013.428 

 

 

         As atividades de extrativismo através da pesca, mariscagem e agricultura de pequeno 

porte são atividades econômicas desenvolvidas como meio de subsistência para a maioria da 

população que vive nas margens do baixo Paraguaçu, apesar dos diversos impactos ambientais 

de caráter antrópico e da construção de barramentos – dezesseis no percurso do seu médio e 

baixo curso – sendo o maior deles, a Barragem e UHE Pedra do Cavalo, com capacidade total 

de acumulação de mais de 4,066 x 109 m³,429 construída há cerca de 2 km dos municípios de 

Cachoeira e São Félix e distando 15 km à montante da foz do Rio Paraguaçu, na BTS.   

         Os impactos ambientais com os quais os povos tradicionais da bacia no baixo curso do 

Paraguaçu convivem cotidianamente são intensos e dos mais variados tipos, mas certamente 

todos esses impactos podem ser atribuídos a fatores antrópicos  – especialmente nas localidades 

que compõem o espaço da pesquisa empírica, isto é, os Distritos de São Francisco do Paraguaçu, 

Santiago do Iguape (Cachoeira); Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu (Maragogipe); e 

os Povoados do Pilar e Sinunga (São Félix), demonstrados e em destaque na Figura 15. 

 

 

                                                 
428 Os arquivos de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA (Feira de Santana-BA), foram consultados e 

disponibilizados em 17 de julho de 2013.  
429 BAHIA, 1996. 
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 Figura 15: Baixo curso do Rio Paraguaçu e localidades.   

 Fonte: Adaptada de PROST, 2010.  

            

 

         Por conta dos problemas verificados nestas localidades, as quais poderão em breve vir a 

sofrer consequências mais drásticas nos modos de vida de sua população, alguns impactos 

merecem destaque e seguem assim relacionados:  

 

a) Esgotamento sanitário deficiente ou até mesmo inexistente nas sedes de alguns 

municípios, distritos e povoados, com os dejetos “in natura” diretamente lançados no 

Pilar 

Sinunga 
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rio. A ausência de saneamento básico das localidades às margens do Paraguaçu é fator 

impactante e em escala ascendente.430 

 

b) Atividades industriais de cerâmica com a fabricação de tijolos, peças decorativas, 

utensílios domésticos e telhas, que utilizam matéria prima argilosa facilmente moldável, 

propícia ao cozimento e encontrada em abundância no leito do rio. Com essa 

acessibilidade, a retirada de sedimentos expõe as áreas com intensas cavas, transforma 

o relevo, a cobertura vegetal e “[...] provoca alterações na topografia natural do talvegue 

dos rios, com aumento da turbidez e cor das águas, além de favorecer os processos de 

erosão e assoreamento dos mananciais.”431 Além disso, o processo de cozimento e 

queima da argila gera poluição atmosférica. 

 

c) Assoreamento intensivo do rio, pela extração mineral de areia e brita, das suas margens 

e do seu leito – neste, por uso de equipamento tipo draga. Esta retirada de elementos 

minerais é destinada à comercialização para o setor de construção civil. O dano 

ambiental ocorre com a desagregação dos solos que são arrastados para os cursos d’água 

e tem, como efeito, não só a erosão das margens, mas o assoreamento do rio e a 

intensificação da turbidez e cor das águas.432 A extração de sedimentos é verificada a 

qualquer hora do dia no Paraguaçu, na altura do Povoado Pilar, em São Félix – como 

exposto nas Figuras 16 e 17 – e também seguindo na direção do município de 

Maragogipe.  

 

                                                 
430 CORREIO DA BAHIA, Especial Meio Ambiente: Baía Ameaçada. Salvador, 27 de setembro de 2009, p. 12-

15. 
431 BAHIA, 1996. 
432 Ibid. 



153 

 

 

Figura 16: Areia extraída das margens do rio no Povoado do Pilar, aguardando 

carregamento e transporte, 2012. 

Fonte: Arquivo de imagens da doutoranda, 2012. 

 

 

 

Figura 17: Boia sinalizadora de draga no leito do rio, entre os Povoados do Pilar e de 

Sinunga, 2012. 

Fonte: Arquivo de imagens da doutoranda, 2012. 
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d) Desmatamento de remanescentes de Mata Atlântica, seguido também pelas queimadas, 

outra prática predatória herdada da história ambiental local, com a finalidade de uso do 

solo na agricultura e na formação de pastagens das fazendas.433 O desmatamento 

contribui, decisivamente, para a alteração climática, pois se trata de uma agressão 

impactante que recai sobre os rios, nascentes, córregos e aquíferos sedimentares, 

mantendo-se estes resilientes à problemática instalada no território. 

Vale ressaltar que a maioria dos remanescentes de Mata Atlântica, ainda existente no 

baixo Paraguaçu, é composta de florestas secundárias. Isto é, são aquelas florestas 

resultantes de um processo natural de regeneração da vegetação, em terras onde no 

passado houve o corte raso das matas primárias. Aliado a este fator, o território foi por 

longas eras usado em monoculturas – em alguns momentos, consorciadas com 

pastagens – e, tempos depois, a mata ressurgiu espontaneamente após o abandono 

parcial daquelas atividades. 

 

 

e) Ocupação irregular das margens do rio e dos estuários com construções de lazer; de 

veraneio (Figuras 18, 19 e 20); turismo sem planejamento, através do qual até se cogita 

a possibilidade de transformar em resort a Igreja e Convento de São Francisco do 

Paraguaçu – monumento histórico construído no século XVII e tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1941 – cuja estrutura é 

dotada com um sistema de deslocamento de água para o interior da construção por um 

aqueduto engenhoso e resistente (Figura 21). E há também a pressão exercida sobre os 

ecossistemas, não apenas por propriedades particulares, mas por obras de grande porte 

(Figuras 22, 23 e 24) financiadas e legitimadas pelo Estado – nas suas esferas federal, 

estadual e municipal – haja vista a derrubada e o aterramento sistemático de grandes 

extensões de manguezal. Aos quais, adiciona-se a especulação imobiliária que ronda o 

território.434  

 

                                                 
433 Ibid. 
434 CORREIO DA BAHIA, 2009, p. 12-15. 
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Figuras 18 e 19: Ocupações irregulares das margens do rio no Distrito de Nagé. 

Fonte: Arquivo de imagens da doutoranda, 2012. 

 

 

 

 

Figura 20: Vista aérea de ocupação irregular das margens do rio, no Distrito de São Roque do 

Paraguaçu. 

Fonte: Arquivo de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA, 2013.435 

 

 

                                                 
435 Os arquivos de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA (Feira de Santana-BA), foram consultados e 

disponibilizados em 17 de julho de 2013.  
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Figura 21: Igreja e Convento de São Francisco do Paraguaçu, século XVII.436 

Fonte: http://proximarota.blogspot.com.br/2013/02/maragogipe-bahia.html, 2013. 

 

 

 

 

Figuras 22 e 23: Aterro hidráulico, com pressão sobre o manguezal e parte da bacia. Obras de 

implantação do Estaleiro Enseada do Paraguaçu. 

Fonte: Arquivo de imagens da doutoranda, 2012. 

 

                                                 
436 Apesar de tombados pelo IPHAN, a Igreja e o Convento de São Francisco do Paraguaçu podem ser submetidos 

à avidez por lucros e descaracterizarem-se completamente, por intento de transformá-los em resort.  

http://proximarota.blogspot.com.br/2013/02/maragogipe-bahia.html
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Figura 24: Canteiro da PETROBRAS e o Distrito de São Roque do Paraguaçu (acima), 2012. 

Fonte: Arquivo de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA, 2013. 

 

 

 

f)  Apesar da contenção das repetidas enchentes ocasionadas pelo Rio Paraguaçu, nas 

cidades de Cachoeira e São Félix, a construção da Barragem Pedra do Cavalo (Figura 

25) produziu impactos sociais e ambientais sobre a bacia em direção à foz. Dos diversos 

problemas percebidos e vivenciados pelas populações tradicionais vale elencar os 

seguintes: a salinização dos solos das margens, pelo grande fluxo de entrada de água do 

mar nas proximidades dos Povoados Pilar e Sinunga, originalmente curso do Rio 

Paraguaçu; a perda de sedimentos no leito do rio com a intensificação do volume de 

água doce lançada, quando há descargas das comportas da barragem; a diminuição 

drástica dos estoques pesqueiros; e alguns danos,437 inclusive, os já identificados 

                                                 
437 Referente aos danos ambientais, que são as “Agressões sofridas pelo meio ambiente decorrente de atos, 

omissões ou atividades praticadas ou consentidas por particulares ou por organizações privadas, públicas e 

governamentais.” KRIEGER, Maria da Graça. [et al]. Glossário de gestão ambiental. São Paulo: Disal, 2006, p. 

38. 



158 

 

cientificamente, tais como: a degradação aquática com a contaminação e o aumento 

gradativo desta a partir de efluentes industriais e águas servidas.438  

 

 

 

Figura 25: Vista aérea do lago e da Barragem Pedra do Cavalo. 

             Fonte: Arquivo de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA, 2013. 

 

 

 

g) Lançamento de água de lastro439 dos navios que aportarão no Distrito de São Roque do 

 

                                                 
438 Águas servidas têm o significado de: “Águas resultantes de despejos ou utilizadas em quaisquer atividades 

(industriais, domésticas, comerciais), com potencialidade de causar poluição.” Ibid., p. 21. 
439 O lastro se refere ao material utilizado para aumentar o peso e dar estabilidade a um objeto. Os navios de 

madeira se valiam de lastro para ter segurança durante as navegações e usavam materiais como blocos de pedra 

ou sacos de areia, os quais faziam com que o peso da embarcação aumentasse conservando seu casco imerso na 

água. A partir do século XIX, com a técnica moderna de construção de embarcações com casco de ferro e/ou aço, 

a água de lastro passou a ser utilizada e substituiu as pedras e as areias como peso. Define-se a água de lastro como 

“[...] a água captada no mar ou no rio que, armazenada dentro dos tanques de lastro, tem por objetivo garantir às 

embarcações operarem em condições seguras no tocante à estabilidade, manobra (imersão do hélice), governo 

(direção) e distribuição de tensões (ação de forças internas e externas) no casco do navio”. Cf. ONG ÁGUA DE 

LASTRO BRASIL. A água de lastro e os seus riscos ambientais. São Paulo: Associação Água de Lastro Brasil, 

2009, p. 12. (Um problema que discute-se de modo cada vez mais recorrente é sobre esse tipo de operação, porque 

junto com a água também são capturados pequenos organismos [bactérias e outros micróbios, vírus, pequenos 

invertebrados, algas, plantas, cistos, esporos, além de ovos e larvas de vários animais], conhecidos como “espécies 

invasoras ou exóticas”, que são transportados até outro porto ou estaleiro na rota de navegação, podendo ser 

transmissores de doenças e de danos ao meio ambiente). Ver mais informações em: ANTAQ – Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários. Disponível em: http://www.antaq.gov.br/portal/MeioAmbiente_AguaDeLastro.asp  

Acesso em: 03 de setembro de 2014. 

http://www.antaq.gov.br/portal/MeioAmbiente_AguaDeLastro.asp
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Paraguaçu, com a implantação e operação do empreendimento Estaleiro Enseada do 

Paraguaçu (EEP), registro fotográfico na Figura 26. Há probabilidade de que esta prática 

venha ocorrer, e com ela haja, consequentemente, novos tipos de contaminação da água, 

do solo das margens do rio e da população que ali habita e trabalha, com a proliferação 

de espécies exóticas nocivas e predatórias. Outra questão de impacto será a poluição 

sonora oriunda da movimentação náutica de grande porte. Certamente afugentará a cada 

dia e com maior frequência peixes e moluscos, trazendo implicações negativas na 

atividade pesqueira artesanal, fato percebido pela população ribeirinha e já existente 

com a implantação do estaleiro. 

 

 

 

      

       Figura 26: Vista aérea do canteiro de obras do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, no 

Distrito de São Roque do Paraguaçu, 2012. 

Fonte: Arquivo de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA, 2013.440  

 

 

                                                 
440 JORNAL GRANDE BAHIA. Disponível em: http://www.jornalgrandebahia.com.br/2013/07 Acesso em: 11 de 

setembro de 2014. 

http://www.jornalgrandebahia.com.br/2013/07
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Figura 27: Vista aérea da foz do Rio Baetantã e do Rio Paraguaçu na BTS,  

Próximo ao Distrito de São Roque do Paraguaçu, 2011. 

Fonte: Arquivo de imagens do JORNAL GRANDE BAHIA, 2013. 

 

 

h) E, outro fator não menos preocupante para as populações tradicionais, é a inevitável 

migração, com o processo de deslocamento de pessoas para o território a partir desse 

empreendimento – que possui um grande marketing na divulgação de geração de 

empregos locais, estratégia já ampla e repetidamente utilizada quando da instalação de 

indústrias ambientalmente impactantes e degradantes – sem, no entanto, o baixo 

Paraguaçu contar minimamente com a necessária infraestrutura para a absorção de 

grandes contingentes de interessados em empregos e/ou apenas de especuladores 

oportunistas. 

 

         Além dos problemas socioambientais acima elencados, a bacia do baixo Paraguaçu e a 

população que nela vive, apresenta junto ao seu Comitê – como órgão consultivo e deliberativo 

das ações interventivas sobre o território – mais um antagonismo no que tange à importância 

ínfima que possui, esta com o respaldo das assimetrias de poder político e de interesses 

econômicos que ali se avolumam. Isto ocorre numa ordem cada vez mais crescente, 

sobrepujando e em muito contradizendo aqueles princípios do desenvolvimento sustentável 

contidos nos objetivos da PNRH. Constata-se a ausência de articulação da base jurídico-

institucional e o seu alcance no âmbito socioambiental, num grande fosso ainda estabelecido 

entre o que está registrado nas leis e princípios acordados e o que vem, de fato, sendo executado 

no território do baixo Paraguaçu. 
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4.1.1 Os povos tradicionais do baixo Paraguaçu e os conflitos diante da expropriação dos seus 

modos de vida 

 

         Povos tradicionais441 e o conceito emanado por essas terminologias, trazem em si, 

inevitavelmente, dimensões empíricas e políticas a tal ponto inseparáveis442 que a elas também 

deve ser acrescida a dimensão ética, ou seja, as relações sociais estabelecidas e como estas se 

configuram num dado território. É importante dizer acerca desta afirmação que a dimensão 

empírica, diz respeito exatamente ao enfoque dos povos tradicionais na dinâmica do território 

onde habita. Quanto à política, chama-se a atenção para esses povos diante da marginalização 

a que são submetidos e as suas lutas reivindicatórias encampadas historicamente, conceituando-

os como “[...] um conjunto de grupos sociais que defende seus respectivos territórios frente à 

usurpação por parte do Estado-nação e outros grupos sociais vinculados a este.”443 De acordo 

com o aparato jurídico vigente, também compreende-se como povos tradicionais: 

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 

e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição.444 

 

 

         Por sua diversidade cultural; por ser um tipo de organização social e econômica que não 

usa a forma de trabalho assalariada – ou o seu uso é apenas esporádico; pelo intenso grau de 

envolvimento em atividades de subsistência de pequena escala como a pesca, a coleta, a 

mariscagem e a agricultura; bem como o conhecimento que transmitem, de geração a geração, 

sobre os recursos naturais e seus ciclos biológicos, as populações tradicionais possuem estas 

                                                 
441 Apesar das diversas denominações que os grupos humanos formados por ribeirinhos, marisqueiras, pescadores 

e quilombolas possuem: culturas, comunidades, sociedades, civilizações, grupos, populações, povos, optou-se 

majoritariamente por estas duas últimas, tendo em vista três motivos: o primeiro, é o respeito à vinculação de 

ancestralidade dos povos tradicionais do baixo Paraguaçu com os povos indígenas (primeiros habitantes) e com os 

africanos escravizados, porque estes têm algumas marcas das suas tradições ainda preservadas neste território; o 

segundo, é que se auto denominam como populações tradicionais; e o terceiro, é a conotação expressa na luta por 

reconhecimento nas relações sociais dinamizadas sobre o território e a sua legitimidade, ainda que tardiamente 

alcançada, só estabelecida com o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT).  Mas esta justificativa não isenta 

de também serem identificados, em alguns parágrafos ao longo deste capítulo, como extrativistas ou ribeirinhos. 
442 LITTLE, Paul E. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da 

territorialidade. Série Antropologia. Brasília: UnB, 2002. 
443 Id., p. 23. 
444 Cf. Inciso I, art. 3º, do Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm Acesso em: 04 de setembro de 

2014. 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
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características próprias que as diferencia de outros povos e organizações sociais e, nesse 

sentido, cabe a menção de algumas outras peculiaridades que as identifica: 

 

1) A dependência e até simbiose com a natureza, com os ciclos naturais e com os recursos 

naturais renováveis, a partir dos quais se constrói um modo de vida. 

2) O saber aprofundado sobre a natureza e seus ciclos, que se reflete na elaboração de 

estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esta sabedoria ainda vem sendo 

preservada pela transmissão de conhecimentos intergeracionais, pela via oral e da 

atividade conjunta. 

3)  A noção de território onde o grupo social se reproduz social e economicamente. 

4) O fato de habitar, morar e experienciar a dinâmica existencial nesse território por 

gerações, mesmo que alguns dos membros tenham se deslocado para centros urbanos e 

depois voltado para a terra dos seus antepassados. 

5) A importância das atividades de subsistência, ainda que mantenham alguma relação 

com a dinâmica da sociedade mercantilizada, através do consumo. 

6) A relevância da unidade familiar, doméstica ou comunal e a manutenção das relações 

de parentesco e compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais. 

7) A preservação dos mitos, simbologias e rituais sempre associados à pesca e às atividades 

extrativistas nas quais atuam cotidianamente. 

8) O uso de técnicas simples, de reduzido e limitado impacto sobre o meio ambiente. É 

curioso observar habilidades no manejo das técnicas de pesca tanto por homens quanto 

por mulheres, o que demonstra a quase inexistência de divisão sociotécnica do trabalho, 

apesar da atividade de catar mariscos ainda estar associada ao gênero feminino.  

9) A auto identificação e/ou a identificação pelos outros de pertencer a uma cultura com 

características próprias e que a diferencia das demais.445  

        É primordial ressaltar que o reconhecer-se como pertencente a um grupo com essas 

peculiaridades, bem como sua identidade em relação às pessoas e ao lugar onde mantêm os 

vínculos de existência e trabalho – em contrapartida às pressões da sociedade contemporânea e 

globalizada na qual a maioria das pessoas se situa –, é um dos critérios imprescindíveis para a 

conceituação de povos ou populações tradicionais. Entretanto, ao ampliar-se essa abordagem, 

a noção de pertencimento vai mais além quando entende que outros grupos humanos, incluindo, 

                                                 
445 Cf. DIEGUES, 2004; LITTLE, 2002. 



163 

 

é lógico, aqueles que historicamente surgiram num determinado local através de processos de 

etnogênese, também podem construir uma identidade relacionada com o território ao levar-se 

em consideração um fator igualmente significativo e que se refere às cosmografias446 desses 

povos.  

         A Tabela 3 permite visualizar no espaço do baixo Paraguaçu, delimitado à pesquisa, a 

distribuição do quantitativo total dos habitantes locais e a população específica de pescadores 

e marisqueiras que perfazem cada uma das localidades (Distritos e Povoados) abaixo 

demonstradas: 

 

 

 
 

Tabela 3: Distribuição de habitantes por localidade e sua respectiva população de 

pescadores e marisqueiras. 

Fonte: Tabela elaborada pela doutoranda, 2012.447 

       

 

 

                                                 
 446 A cosmografia de um grupo está relacionada a “[...] seu regime de propriedade, os vínculos afetivos que 

mantém com seu território específico, a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que 

dá ao território e as formas de defesa dele.” LITTLE, 2002, p. 4.  
447 Os dados coletados em 2012 foram sistematizados pela doutoranda, contando com a colaboração de lideranças 

das Colônias e Sindicato mencionados, num trabalho minucioso de verificação e contagem de fichas e cadastros 

da população de pescadores e marisqueiras colonizados e sindicalizados, já que na época não havia sistema 

informacional que fosse possível levantar tais informações. Entretanto, há margem para se levantar dúvidas quanto 

à existência de um número bem maior de extrativistas não institucionalizados.  

 

        LOCALIDADES 

   (Distritos e Povoados) 

 

HABITANTES1 

(População p/ 

localidade) 

 

PESCADORES E             

MARISQUEIRAS1 

 

SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU               2.000                              720              

SANTIAGO DO IGUAPE                                    4.840                              810 

COQUEIROS                                                        3.810                              560 

NAGÉ                                                                    3.260                              935 

SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU                        6.079                             348 

PILAR                                                                      180                                21 

SINUNGA                                                                228                               36 

TOTAL                                                                20.397                           3.430 
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         Diante do universo identificado como povos tradicionais,448 nas localidades de São 

Francisco do Paraguaçu, Santiago do Iguape, Coqueiros, Nagé, São Roque do Paraguaçu, Pilar 

e Sinunga, um segmento social das suas populações se inclui nas categorias de pescadores 

artesanais, marisqueiras e quilombolas predominantemente nativos do baixo curso do 

Paraguaçu, que sobrevivem com suas famílias através de atividade extrativista e da 

comercialização de vegetais, pescados e mariscos em pequena escala, resultante daquela 

atividade.  

 

[Na diversidade das categorias de povos tradicionais] deve-se observar que 

um determinado grupo tradicional, mesmo que reconhecido a partir de 

determinada origem, poderá compartilhar de mais de um tipo de ocupação e 

atividade de cunho tradicional desenvolvida por seus membros, sem que isto 

prejudique sua principal demanda e representação. Neste caso, o fato de uma 

comunidade quilombola ser identificada enquanto tal, não exclui a 

possibilidade da mesma desenvolver atividades e apresentar elementos 

específicos de comunidades ribeirinhas, ou comunidades de pescadores, ou de 

quebradeiras-de-coco-de-babaçu – como no Estado do Maranhão – etc., e 

assim se identificar e dialogar com as diversas categorias que integram o 

universo das populações tradicionais.449  

 

 

 

         Adensando o povoamento desse território e suas margens, desde sua ocupação inicial, 

principalmente a partir da exploração e de um crescimento econômico advindos das 

monoculturas canavieira e fumageira – objeto de discussão do capítulo anterior –, os povos 

tradicionais mantêm elo de ligação ancestral com índios, negros, portugueses, assim 

estabelecidos nos contínuos processos de miscigenação biológica desencadeados ao longo do 

tempo. Por outro lado, o contexto de marginalização socioeconômica transmitido, grosso modo, 

para os seus descendentes que extraem dos recursos naturais seu sustento tem, na precariedade 

                                                 
448 Cabe esclarecer que o universo de povos e populações tradicionais comporta categorizações que os identifica 

como: indígenas, caiçaras, quilombolas, seringueiros, babaçueiros, castanheiros, pomeranos, pescadores 

artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, povos de terreiro, dentre outras. 
449 In: BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 11. DPA – Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-

Brasileiro/FCP/MinC. Brasília, 2010, p. 7. 
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ou até mesmo na inexistência de políticas públicas imprescindíveis, como educação, saúde, 

transporte, segurança pública450 o reflexo do desdesenvolvimento.451  

         Experimenta-se o crescimento em dados setores da sociedade sem, contudo, este 

significar de forma consistente e efetiva, algum desenvolvimento. Ao contrário, há a exposição 

de uma realidade vivenciada pela população que no âmbito da política habitacional é flagrante 

nos registros de imagens das Figuras 28 e 29. 

 

 

 

 

 

Figura 28: Casa de pescador e marisqueira do Pilar. 

Fonte: Arquivo de imagens de Geisyelle Reale, 2012. 

 

 

                                                 
450 Como parâmetro dessa marginalização socioeconômica, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM, 2010) dos municípios onde os referidos Distritos e Povoados estão situados, assim apresentam-se: 

Cachoeira (0,647); Maragogipe (0,621); São Félix (0,639). Sendo que o melhor e o pior IDHM do país estão 

representados, respectivamente, por São Caetano do Sul-SP (0,862) e por Melgaço-PA (0,418). Para maiores 

informações, os dados encontram-se disponíveis em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php Acesso em: 23 de 

outubro de 2014; e http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/cidades Acesso em: 23 de outubro de 2014. 
451 SACHS, 2007. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/cidades
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Figura 29: Casas de pescadores e marisqueiras de Santiago do Iguape. 

Fonte: Arquivo de imagens da doutoranda, 2012. 

 

 
         Os pescadores artesanais e marisqueiras extraem os recursos naturais de acordo normas 

de usufruto geralmente estabelecidas coletivamente. Esse tipo de extrativismo, como atividade 

cotidiana dos ribeirinhos, é praticado com o uso de petrechos, tais como: rede de espera; 

armadilhas, como gaiolas, manzuás, camboas, curral; rede de arrasto; grosseira ou espinhel; 

tarrafa; facão; peneira; cavador; ferro de mariscar; linha e anzol de mão. 

         Vale salientar que as duas categorias de povos tradicionais anteriormente referidas, por 

sobreviverem do extrativismo nas marés, nos manguezais, nos estuários452 diferem, nos seus 

modos de vida, dos demais grupos de pescadores, que têm na pesca comercial de extração de 

mariscos (mitilicultura), de camarões (carcinicultura) e de ostras (ostreicultura) – com aparato 

de porte industrial – seus meios de sobrevivência e compõem, geralmente, um dos vários 

segmentos de trabalhadores assalariados. Por esta distinção, assinala-se também que nas 

populações tradicionais existe um “conjunto de regras e valores consuetudinários, da ‘lei do 

respeito’, e de uma teia de reciprocidades sociais onde o parentesco e o compadrio assumem 

um papel preponderante.”453 

                                                 
452 Os estuários são ambientes aquáticos de transição entre a água doce e a água salgada situados na desembocadura 

de um rio em confluência com o mar. Os estuários “[...] são considerados, por alguns estudos, como um dos 

habitats mais impactados do mundo.” Cf. BARROS JUNIOR, Francisco Carlos R. de; CRUZ, Igor C. S. et al. 

Ambiente bentônico. In: HATJE, Vanessa; ANDRADE, Jailson B. de. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos 

oceanográficos. Salvador: EDUFBA, 2009, p. 212. 
453 DIEGUES, Antonio Carlos. Repensando e recriando as formas de apropriação comum dos espaços e recursos 

naturais. In: VIEIRA, Paulo F.; Weber, J. (Orgs.). Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento. 

São Paulo: Cortez, 1996, p. 428. Em outra publicação de sua autoria, Diegues se refere à “lei do respeito que 

comanda a ética reinante nessas comunidades.” Cf. DIEGUES, 2004, p. 83. 
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         Entre os pescadores e marisqueiras, as relações pautadas nesses valores e regras de 

respeito à convivência coexistem. São fundamentados em uma ética de respeito e cooperação 

e, tanto em uma margem do rio como na outra, em específico nos Distritos de Coqueiros, Pilar 

e São Roque do Paraguaçu, são perceptíveis os conhecimentos e as simbologias que impregnam 

o usufruto coletivo do território nos seus modos de vida: 

 

Olha, existe a área de pesca, esta área é tudo: margem, rio, a baía, a barra 

do rio [...] a gente tem uns pesqueiros que têm limites, são delimitados 

mesmo; um pesqueiro é uma coroa, um banco de areia, uma área de 

reconhecimento do pescador, é a referência do pescador de onde tem peixe e 

cada um respeita quando o outro pescador tá lá. E isso também serve pra 

saber quanto cada pescador pega de peixe por dia, em cada maré.  

(Pescador 19, de Coqueiros) 

 

É claro que a gente sabe quando é a maré de peixe, de noite ou de dia. Eu já 

vi em noite turva, de pouca lua, uma luz vinda do fundo do rio que trazia pra 

cima um cardume de tainha, um monte de peixe; e não fui eu que vi isso só 

não, vários daqui já presenciaram esse feixe de luz e a gente pega pescado 

assim [...]. 

(Pescador 27, do Pilar) 

 

Agora aqui não tem mais marisco assim, como tinha antes, no tempo de minha 

vó, de minha mãe, mas lá na “Loca da negra” tinha muito, era famosa e ainda 

é um pouco, porque era camarão, marisco e muito peixe também, que dava 

pra muitas família.454  

(Marisqueira 14, de São Roque do Paraguaçu) 

 

É [...], naqueles tempos era assim [...], eu acho que era por causa dessa coisa 

que eu sei desde menino, foi minha mãe que me contou [...]; deve ter o espírito 

deles ajudando, daquela época até cá, na alimentação da gente. É uma estória 

triste dos tempos de escravidão que essas terras viveu, foi muito sofrimento, 

é diferente do sofrimento que a gente pena hoje com a diminuição dos 

pescado, mas também era sofrimento demais [...].  

(Pescador 11, de São Roque do Paraguaçu) 

 

 

         As populações tradicionais nativas desse território, como também se verifica na orla de 

vários rios e estuários, possuem uma relação de simbiose com o meio ambiente a tal ponto, que 

vivem e trabalham quase que guiados pelos ciclos naturais e por calendários pesqueiros e 

agrícolas que a experiência intergeracional lhes proporciona. Verificou-se, através das 

entrevistas realizadas e da observação livre, o que está já foi registrado a respeito de algumas 

atividades realizadas por esses povos: “Há o tempo para fazer a coivara, preparar a terra, 

                                                 
454 A “Loca da negra” é um local de referência dos pescadores e marisqueiras perto de São Roque do Paraguaçu e 

onde, na época da escravidão no território, uma negra que fugiu de uma das fazendas de engenho se refugiou com 

seu filho de colo numa entrada de barranco na margem do rio, por um dia e uma noite e, quando a maré subiu, eles 

morreram afogados. Conta-se que era local de se pescar tanto peixes como mariscos em abundância.  



168 

 

semear, capinar e colher, como também há o tempo de se esperar as espécies de peixes 

migratórios, como a tainha. [...] Em muitas dessas comunidades, essas atividades são 

comandadas por sinais, como o aparecimento de uma lua determinada, da chuva etc.”455  

         Os locais demarcados para pesca e mariscagem, através dos pesqueiros – geralmente 

locais onde há certa quantidade de peixes – ainda existentes no baixo Paraguaçu e coletivamente 

utilizados para a pesca artesanal, estão intimamente ligados aos conhecimentos adquiridos da 

rotina de trabalho diário nas águas do rio e a partir de simbologias herdadas há muito, numa 

memória que passa a ser sempre uma referência para o cotidiano dessa população.  

         Para melhor situar o quantitativo de comunidades que subsistem da atividade extrativista 

através da pesca artesanal, principalmente em cada um dos municípios pesquisados do baixo 

Paraguaçu, é apresentado o mapa da BTS com o indicativo numérico destas comunidades 

pesqueiras na Figura 30. 

 

          Figura 30: Quantitativo de comunidades pesqueiras por município, na área da BTS. 

          Fonte: SOARES; SALLES [et al.].456  

                                                 
455 Cf. DIEGUES, 2004, p. 56. 
456 SOARES, Lucy Satiko H.; SALLES, Ana Carolina R. et al. Pesca e produção pesqueira. In: HATJE, Vanessa; 

ANDRADE, Jailson B. de. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos oceanográficos. Salvador: EDUFBA, 

2009, p. 162. 
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         Porém, a expropriação que pouco a pouco se verifica no território pela forma própria de 

lidar com o ambiente natural, tem levado esses povos que habitam as margens do Paraguaçu, a 

diversas situações conflituosas as quais “[...] envolvem o uso da natureza cujo núcleo central 

reside num choque de valores ou ideologias.”457 Denota ainda, mais uma questão:  

 

Os povos tradicionais dedicados à extração de recursos pesqueiros – os 

ribeirinhos e os pescadores – confrontam outro conjunto de obstáculos para o 

reconhecimento formal de suas áreas de ocupação e uso, uma vez que, em 

muitos casos, não são “terras” que estão em questão, mas seções de um rio, de 

um lago ou do mar, gerando assim “terras aquáticas ou marinhas” que não 

contam com uma legislação adequada que reconheça as particularidades dessa 

apropriação.458  

 

         Situações que apesar de fazerem parte do dia a dia de homens e mulheres que já têm 

incorporado um saber peculiar, provoca a sanha de confrontos por parte de fazendeiros e 

agências ambientais, como expresso na oralidade dos pescadores: 

 

O pescador não pode nem mais pegar um pedaço de madeira no mangue pra 

consertar ou fazer uma casa de taipa. A coisa toda gera confusão, é o tempo 

todo olhando a maneira que a gente age. O pescador sabe tirar mangue, ele 

saber cortar o mangue[...] esse conhecer vem já de infância, eu via quando 

era menino, eu ajudava meu pai e os pescadores daqui a tirar tinta da casca 

do mangue [refere-se ao tanino, seiva contida no mangue] pra selar a canoa, 

pra botar na rede, porque antigamente a rede era de cordão, não era rede de 

nylon e a tinta do mangue conservava a rede; a gente consegue tirar a tinta e 

a madeira que precisa desse manguezal e não mata ele, nunca eu vi dizer que 

um pescador matou o manguezal. A maioria não tem dinheiro pra comprar 

madeira na cidade pra fazer a sua casa [...] então, o que o pescador faz: na 

noite escura, sem lua, ele corta a madeira madura do mangue, corta, descasca 

e faz a linha da casa; essa madeira dura uma vida, mas se tirar numa noite 

de lua, apodrece tudo, ele sabe sobre isso tudo.459 Então, mas se o IBAMA 

pegar isso, não quer nem saber, mete o pescador na cadeia; os fazendeiros 

também dão queixa direto. Aí a gente não tolera. Mas meus senhores, os 

                                                 
457 Cf. LITTLE, 2001, p. 108. 
458  LITTLE, 2002, p. 18-19. 
459 O contato e a dependência da natureza levam a conhecê-la nos seus “ritmos” há muito: “Nos relatos de viajantes 

leigos e naturalistas do século XIX, há registros acerca das relações entre as camadas populares e os manguezais. 

Maximiliano de Wied-Neuwied fala ainda de um conflito entre o grande extrativismo vegetal e pescadores na 

Bahia, opondo-se estes ao corte das plantas e apresentando queixas não atendidas ao governo real [...]. Os 

pescadores se opuseram a princípio a que se cortasse essas plantas supondo que atraíssem os peixes e caranguejos, 

e com isso facilitassem a pesca. O saber acerca dos manguezais como ambiente intimamente associado à 

produtividade biológica animal curiosamente procede dos pescadores e não do cientista.”  WIED-NEUWIED, 

Maximiliano de. Viagem ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989. Apud SOFFIATI, Arthur. 

Manguezais e conflitos sociais no Brasil Colônia. Disponível em: 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT16/gt16_arthur_soffiati.pdf Acesso em: 20 de junho 

de 2014.  

 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT16/gt16_arthur_soffiati.pdf
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donos de tudo, os políticos, aí pode desmatar, veja a casona lá em baixo [...], 

aí pode derrubar o mangue a vontade. E vem mais pessoal e coisa por aí [...]. 

(Pescador 23, de Nagé) 

 
Até com as redes de pesca d’agente eles [se refere aos órgãos ambientais] 

tomam parte, é um pessoal que ninguém nunca viu por aqui e chega pra tomar 

satisfação d’agente. Se dizendo do órgão tal e eu nem sei o que vai mais 

acontecer por aqui [...]. Mas com os que vêm pescar de lancha e botam bomba 

aí no rio e lá fora [aponta na direção do canal de desembocadura do rio] os 

órgãos de fiscalização fazem o quê? Nada! Eu queria que alguém tomasse 

providência com essa situação que a gente vive de perseguição, resolvesse 

tudo isso e deixasse a gente em paz. [O pescador ao terminar esse relato, se 

emociona, enxuga as lágrimas com uma das mãos e com a outra se apoia no 

barco que está sendo reformado na beira do rio pelos companheiros 

pescadores que estão próximos, durante esta entrevista. Ele diz que não é 

tristeza que sente naquele momento, é revolta, porque sempre viveu ali, as 

coisas estão cada dia pior e não sabe o que vai ser do futuro dos filhos e dos 

netos].  

(Pescador 1, de Santiago do Iguape)  

 

Eu fui num evento que convidaram as Colônias daqui e tinha gente de Brasília 

que só falava em carcinicultura e pescado pra exportar. “E porque tinha que 

exportar tanto por ano e assim ia a conversa toda [...]  Eu fiquei só olhando 

[...], aí eu pensei: então o pescador artesanal como a gente tá acabado! Que 

incentivo a gente pode ter sabendo de uma coisa dessa? Olhe, a carcinicultura 

é um mal, ela não só esmaga, mas elimina o pescador artesanal. Acaba com 

tudo [...]. 

(Pescador 12, de São Roque do Paraguaçu)  

 

 

         Nestas verbalizações é possível perceber a indignação dos pescadores em relação às 

coibições impostas sobre suas práticas de atuar na pescaria, sobre a forma de lidar com os 

ecossistemas e sobre a dependência que têm dos recursos naturais, principalmente por ser o 

extrativismo a forma de coleta animal e vegetal através da qual sobrevivem. Além disso, as 

contradições se avolumam e são patentes no baixo curso do Paraguaçu, não apenas no que tange 

à fiscalização de alguns órgãos ambientais – como foi mencionado pelo pescador –, mas nas 

ações inoperantes a partir das legislações que os regem e preconizam, via de regra, a proteção 

do meio ambiente com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

          Dito de outra forma, as ações que deveriam levar em consideração as atividades 

degradantes, os impactos destas e os reais interesses/necessidades dos atores sociais envolvidos, 

na verdade só acirram os conflitos e evidenciam o descaso que há, efetivamente, com a 

atividade da pesca artesanal; com o contraste existente entre as habitações do território; a forma 

de ocupação das suas margens; a explotação excessiva do ambiente aquático; o avanço dos 

empreendimentos industriais; e os licenciamentos concedidos – não raro – de modo irregular e 

duvidoso, no que se refere aos trâmites da legalidade instituída. Por tudo isso, ao invés da 
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irresponsabilidade – na ausência de termo mais apropriado – por certo deveria prevalecer a 

responsabilidade como cuidado em relação ao outro, neste caso, em relação a outros povos de 

características e modos de vida particulares, diante das ameaças à sua vulnerabilidade pondo 

em risco até a sua sobrevivência.460 

 

4.1.2 A luta pela terra dos remanescentes de comunidades de quilombos e a nova configuração 

das margens no baixo Paraguaçu  

 

 

         As terras de quilombolas têm um histórico de reivindicações por reconhecimento das 

populações que nelas habitam e, não menos intensa, é a busca pela titulação dos seus territórios. 

A despeito do processo oficial de ambas reivindicações já ter suporte legal através de Artigos 

da Constituição Federal de 1988,461 foi a partir do “[...] surgimento de uma consciência negra, 

como parte de um processo maior de organização política a partir da década de 1980, que os 

quilombos rapidamente passaram a gozar de uma nova visibilidade política [...].”462 

         Em seguida, somaram-se à Carta Magna outros dispositivos jurídicos, tais como: o Artigo 

68463 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT/CF 88; o Decreto nº 

4.887/2003464 e o Decreto nº 6.040/2007, este último já referido anteriormente no subitem 4.1.1, 

que discorre sobre “Os povos tradicionais do baixo Paraguaçu e os conflitos diante da 

expropriação dos seus modos de vida.” 

                                                 
460 JONAS, 2006. 
461 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 30. “Compete aos Municípios: Inciso IX – 

promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

estadual.” Artigo 215. “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais: § 1º - O Estado 

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 

do processo civilizatório nacional.” E Artigo 216. “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira[...].” Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 23 de outubro de 2014. 
462 LITTLE, 2002, p. 14. 
463 Artigo 68. “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” Este artigo se deve a 

uma reparação do Estado brasileiro, visto que: “Confinados à invisibilidade jurídica, os quilombos alteavam a 

repressiva legislação colonialista e somente ganharam foros de legalidade um século após a abolição formal da 

escravatura; na vigente Carta Constitucional promulgada em 1988.” Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_68/Artigos/Art_Maria.htm Acesso em: 23 de outubro de 2014. 
464 O Decreto nº 4.887/2003, em seu artigo 2° e respectivos parágrafos, definiu: "comunidades remanescentes dos 

quilombos", identidade étnica, histórica e socialmente construída, bem como conceituou territorialidade negra, 

ambas compreendidas sob a ótica antropológica que propõe nova avaliação semântica [...], e consolida uma nova 

ordem legal, cujos propósitos atualizadores exprimem a vontade inscrita na Lei Maior. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_68/Artigos/Art_Maria.htm Acesso em: 23 de outubro de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_68/Artigos/Art_Maria.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_68/Artigos/Art_Maria.htm
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         Principiando esse percurso numa busca por visibilidade e reconhecimento em relação ao 

Estado e as instituições dele constituintes, a população remanescente dos quilombos se 

diferencia dos demais grupos que compõem os povos tradicionais do território. Não obstante 

os outros grupos pertencerem a espaços físicos muito próximos territorialmente465 e haver 

semelhanças no modo de desenvolverem as atividades extrativistas – o que, inclusive, lhes 

confere a identidade de populações tradicionais – os grupos quilombolas que praticam a pesca, 

a mariscagem e a agricultura em roças, possuem particularidades na sua base cultural que os 

diferencia daqueles. E isso ocorre tanto em São Francisco do Paraguaçu como em Santiago do 

Iguape.  

         Originados a partir da resistência à escravidão e da fuga das plantations e casas de 

engenho que compunham os latifúndios locais, os quilombos nesses dois distritos também se 

formaram através da apropriação de terras das grandes propriedades que entraram em 

decadência após a queda gradativa do agronegócio da cana-de-açúcar e do fumo, ou seja, 

“aquilombando a casa grande”.466 E as resistências implementadas pela população escrava local 

é minuciosamente registrada na bibliografia a respeito.467 

         Ocorre que, por imposição de todo um aparato jurídico-burocrático, vários caminhos 

precisaram ser trilhados pelos quilombolas para chegarem ao reconhecimento, e outros mais 

ainda os distanciam da titulação da terra. Assim, diante da importância desta documentação, 

vale entender a trajetória percorrida até o seu alcance – por parte dos povos tradicionais daquela 

categoria – para então, se compreender os conflitos fundiários que redundam, inevitavelmente, 

nos conflitos de terra e água, haja vista uma dar acesso à outra e vice-versa.  

         Inicialmente solicitada à Fundação Cultural Palmares a Certidão de Registro no Cadastro 

Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos, pelos quilombolas de São Francisco 

do Paraguaçu e de Santiago do Iguape, estes Distritos tiveram acesso às suas certidões nos 

períodos de 12/07/2005 e 12/05/2005, respectivamente.468 Ambas publicadas no Diário Oficial 

da União em 12/07/2005 pela Fundação Cultural Palmares, cuja vinculação institucional ao 

                                                 
465 Alguns pescadores e marisqueiras que não possuem identidade quilombola, relataram que os lotes e as casas 

onde moram foram adquiridos por arrendamento, ou por usucapião (Lei nº 6. 969/81), ou ainda, por cessão de 

parentes próximos. Outros entrevistados não quiseram falar a respeito.  
466 LITTLE, 2002, p. 5. Este autor também esclarece que a compreensão dos quilombos, isto é, dos povos que são 

remanescentes das comunidades dos quilombos, não deve se limitar somente às fugas realizadas pelos escravos 

para locais distantes das fazendas onde viviam, generalizando essa informação. Mas deve atentar, criteriosamente, 

para outras situações que se relacionam aos contextos e cenários específicos que fizeram parte das experiências de 

vida desse agrupamento humano. 
467 Ver, por exemplo, um dos títulos sobre as várias ocorrências de fugas e resistências dos escravos nas fazendas 

do Recôncavo, a riqueza de detalhes com que trata a publicação de FRAGA FILHO, 2006. 
468 Dados disponíveis em: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/crqs/lista-das-crqs-certificadas-ate-

20-08-2014.pdf Acesso em: 25 de outubro de 2014. 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/crqs/lista-das-crqs-certificadas-ate-20-08-2014.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/crqs/lista-das-crqs-certificadas-ate-20-08-2014.pdf
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Ministério da Cultura (MinC) tem como uma das suas competências emitir certidões de auto 

definição das comunidades dos remanescentes de quilombos.  

         O passo seguinte foi encaminhar as referidas certidões à Superintendência Regional do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – autarquia federal que, a partir 

do Decreto nº 4.887/2003, é responsável pela titulação dos territórios quilombolas – solicitando 

a abertura de processo administrativo para a regularização fundiária do território, até chegar-se 

à sua culminância, com a concessão, ou não, do título de propriedade à comunidade pleiteante. 

A partir desse encaminhamento, algumas etapas no processo estão atreladas a trâmites 

compulsórios e, como se verá a seguir, são de cunho institucional consistindo em: 

 

a) Elaboração de um estudo da área, destinado à redação e publicação do Relatório Técnico 

de Identificação e Delimitação (RTID) do território; 

b) Recepção, análise e julgamento de eventuais contestações. Aprovado em definitivo o 

RTID, o INCRA publica uma Portaria de reconhecimento que declara os limites do 

território quilombola; 

c) Regularização fundiária, com a demarcação do território e a desintrusão de ocupantes 

não quilombolas. As áreas em posse de particulares serão desapropriadas e aquelas em 

posse de entes públicos serão tituladas pelas respectivas instituições; e 

d) Concessão do título de propriedade à comunidade, que é coletivo, pró-indiviso e em 

nome da associação dos moradores da área, registrado no cartório de imóveis, sem 

qualquer ônus financeiro para a comunidade beneficiada.469 

         Caminhos arduamente trilhados e, diga-se de passagem, sem pegar nenhum atalho. Muito 

pelo contrário, porque se já foi emitido e publicado o RTID para as 250 famílias de São 

Francisco do Paraguaçu no DOU, em 18 e 19/12/2007;470 e o RTID para as 70 famílias de 

Santiago do Iguape no DOU, em 25 e 30/05/2005,471 o documento de concessão do título de 

propriedade à comunidade ainda não pode ser vislumbrado e o intento da aquisição da 

propriedade legal desse povo é, a despeito de todo esse tempo, desestabilizado pelos constantes 

conflitos, sejam eles de cunho fundiário ou outros tantos que também povoam o território.  

                                                 
469 Essas etapas do processo administrativo, ao qual submetem-se todos os povos tradicionais quilombolas nos 

seus objetivos por reconhecimento e pela titulação da terra onde vivem e trabalham, encontram-se disponíveis no 

sítio do INCRA: http://www.incra.gov.br/quilombolas Acesso em: 25 de outubro de 2014. 
470 Informação também disponível em: http://www.incra.gov.br/quilombolas Acesso em: 25 de outubro de 2014. 
471 Idem.  

 

 

http://www.incra.gov.br/quilombolas
http://www.incra.gov.br/quilombolas
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         Porém, é a partir da emissão daquela Certidão de Registro no Cadastro Geral de 

Remanescentes de Comunidades de Quilombos que São Francisco do Paraguaçu passa a 

vivenciar seus maiores embates com os fazendeiros do baixo Paraguaçu. A rejeição frente ao 

reconhecimento institucional e da consequente regularização fundiária dos quilombolas, levou 

um grupo de fazendeiros a impetrar mandatos de reintegração de posse em 2006 e, sob ameaças, 

parte da população de São Francisco do Paraguaçu teve o seu primeiro enfrentamento com a 

Polícia Militar de Cachoeira. E novas ocorrências foram se desencadeando: 

 

Em 2008, nós vivemos outra situação de violência e abalo. Foi por causa que 

o Juiz suspendeu a nossa causa, tudo que já tava caminhando pra a gente 

receber o título da nossa terra através da Associação, sem motivo [...]. O 

abalo que a gente sofreu foi a morte de Seu Altino num dia e logo depois a de 

Dona Maria, no mesmo mês. Eles morreram do coração e eu acho que foi de 

tanto desgosto e de tanto lutar com os fazendeiros que querem, de todo jeito, 

tomar conta de tudo aqui [nesse instante, o pescador suspira longamente; e 

depois retoma sua fala]. Eu mesmo, num domingo, tava ajudando numa roça 

aqui perto quando minha esposa me liga e diz assim: [...] não venha pra casa 

não que o fazendeiro [fulano] tá te procurando aqui e tá com dois homem 

armado de revólver. Aí eu fui ficar uns dias em outro lugar[...]. A gente passa 

tudo isso [...], mas a gente continua militando, essa terra e essa água aí na 

frente é pra pescar, pra plantar roça, pra alimentar quem depende e vive disso 

aqui. [...]. Vamos continuar lutando sim, incentivando os jovens a estudar pra 

um dia entender tudo isso e ajudar nosso povo, e recebendo o pessoal dos 

movimentos que querem também ajudar a gente. [...] o título dessa terra é, 

pra mim, como a carta de alforria pra todo nosso povo! 

(Pescador 9, de São Francisco do Paraguaçu) 

 

 

         O entrevistado refere à suspensão do RTID pela justiça federal, diante dos conflitos e da 

pressão exercida pelo poder econômico de políticos e de fazendeiros que têm propriedades 

naquelas terras. Esta suspensão implicou no não andamento do processo de concessão do título 

de propriedade, que já deveria ter sido entregue às Associações dos Remanescentes de 

Quilombos que os representa, tanto em São Francisco do Paraguaçu como em Santiago do 

Iguape. O relato sobre a angústia e a pressão vivenciadas pelos que vinham até então envolvidos 

na luta pela titulação e acompanhavam os trabalhos do INCRA nos Distritos, é marcado pelos 

inesperados episódios das mortes de duas lideranças na questão fundiária do povo local, ambos 

ocorridos no mesmo mês e ano. O Senhor Altino da Cruz faleceu no dia 18 de dezembro e Dona 

Maria das Dores logo em seguida, no dia 29 de dezembro de 2008.  

         Vê-se, ainda nesse fragmento de entrevista, que o valor de uso da terra, expresso na luta 

e busca do que pertence a uma população pela herança identitária dos seus antepassados – meio 

de sobrevivência também –, leva o pescador a guardar para com o lugar onde vive uma relação 
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intrínseca com a sua própria existência. Ou seja, ele confere ao título da terra a dimensão da 

liberdade para poder sobreviver.     

         Contudo, o poder oligárquico patrimonialista que caracterizou o território – e no que ainda 

resta da influência político-econômica de coronéis e proprietários de grandes extensões de terra 

– é incisivo, ele mina todas as instâncias de decisões e formas de atuação da gestão 

governamental articulada às suas instituições. É nesse sentido que analisa-se o poder como algo 

histórico-estrutural, o qual mantém-se a partir de uma prática social reelaborada, aperfeiçoada 

historicamente e, ao transformar-se em determinados contextos, também pode se manifestar de 

formas diferenciadas.472 

         Não é à toa ou sem motivos reais, diante dos fazendeiros locais e do domínio que querem 

ter sobre a propriedade, que até o instante em que se concluiu as investigações desta tese 

(setembro de 2013) ainda não havia notícias ou quaisquer registros de documentos concernentes 

à titulação do território quilombola, seja em São Francisco do Paraguaçu ou em Santiago do 

Iguape.  

         Evidencia-se assim, o conflito que se refere à durabilidade,473 isto é, aquele desenvolvido 

em torno da base material necessária à continuidade de determinadas formas sociais de 

existência, como é o caso da questão fundiária no território. Ficam patentes, em igual proporção, 

os conflitos ambientais de cunho territorial, porquanto há a sobreposição de reivindicações de 

atores sociais distintos: cultural, social e economicamente, com interesses diversos e 

divergentes que atuam sobre um mesmo território. 

         Os conflitos territoriais surgem quando as formas de apropriação do espaço colidem com 

o modo de uso dos grupos que dependem “dos ritmos de regeneração natural do meio utilizado” 

e envolvem, como tem acontecido no baixo Paraguaçu, atores sociais com poder econômico-

financeiro e as populações que subsistem da pesca artesanal, as quais se vêm na iminência de 

serem expropriadas do seu território.474  

         Outro fato que tem levado aos constantes embates, a despeito dos argumentos 

fundamentados para reaver o direito às terras que pertencem às comunidades locais, é a 

existência de uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN),475 criada no ano de 2002 

por um dos fazendeiros instalados em São Francisco do Paraguaçu, a denominada Reserva da 

                                                 
472 FOUCAULT, 2007. 
473 ACSELRAD, 2004. 
474 ZHOURI E LASCHEFSKI, 2010 
475 Reserva Particular de Patrimônio Natural é uma categoria de Unidade de Conservação que compõe o grupo das 

Unidades de Uso Sustentável, previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. A RPPN, de acordo com o artigo 21 da lei do SNUC, “é uma área privada, 

gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. (Regulamento).”   
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Peninha.476 Esta Unidade de Conservação (UC) está situada nas margens do Rio Paraguaçu e, 

amparada por lei federal, sobrepõe-se ao território da comunidade quilombola (sic), gerando 

constantes impasses quanto ao acesso e ao uso dos recursos naturais pela população. 

         Sobre esse tipo de UC, sua criação algumas vezes é controversa. Em se tratando de 

territórios conflituosos, mais ainda: 

 

[...] as reservas particulares de patrimônio natural (RPPN), que vêm 

proporcionando, no Brasil, aos grandes latifundiários legitimarem a 

historicamente injusta distribuição de terras do país, na medida em que não 

mais se questiona o fato de grandes extensões de terras estarem sendo 

apropriadas de modo privado, impedindo o acesso de grande parte da 

população aos recursos naturais (terras, águas e biodiversidade). O 

pressuposto é que essas terras, ao se transformarem em RPPNs, podem prestar 

“serviços ambientais” à sociedade como um todo. Resta explicar por que esse 

objetivo de prestar serviço ambiental deve ser realizado sem que haja uma 

democratização do controle e gestão dos recursos naturais e, ainda, por que 

são as populações originárias, camponesas e afrodescendentes, aquelas que 

não têm suas práticas culturais voltadas para o valor de troca, que vêm 

sofrendo restrições estabelecidas por um discurso (com as práticas daí 

decorrentes) que se apresenta em nome “do uso racional dos recursos 

naturais”.477 

 

         Tal disposição, é interpretada como uma forma adicional de pressão sobre os povos 

tradicionais, os quais já possuíam uma pauta de reivindicações e esta vem sendo repassada há 

gerações entre os remanescentes de quilombos, encontrando respaldo legal apenas na Carta 

Constitucional de 1988. E, neste caso específico, é imperativo esclarecer que se trata de um 

povo que criou o quilombo do “Boqueirão”,478 outrora situado mais adentro das terras de São 

Francisco do Paraguaçu e para onde os escravos acorriam, fugindo do cativeiro escravista das 

propriedades de engenhos.  

         Além desta justificativa plausível, a criação da referida unidade de conservação por ato 

do poder público, como estabelece o Artigo 22 da lei do SNUC, parece ter infringido este 

mesmo Artigo em dois dos seus parágrafos. Observe-se que concernente ao § 2º, o texto 

assevera: “A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e 

de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais 

adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.” Quanto ao § 3º, este informa: 

                                                 
476 Cf. DOU de 01/02/2002. Disponível em: http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/225 Acesso 

em: 30 de outubro de 2014. 
477 PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 144. 
478 É curioso notar que um dos entrevistados relatou que o povo de São Francisco do Paraguaçu saiu do Boqueirão 

há muito tempo, deslocando-se para onde atualmente se conhece como a sede do Distrito – margeando o Rio 

Paraguaçu – exatamente por ter sido expulso à custa de ameaças de outros fazendeiros que foram se instalando 

naquela área.  

http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/225
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“No processo de consulta de que trata o § 2º, o Poder Público é obrigado a fornecer informações 

adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas”.479 Ocorre que não há 

notícia, nem documentação comprobatória de ter havido alguma “consulta pública”, bem como 

“informações adequadas e inteligíveis à população local” (sic). 

         Os relatos acerca da criação dessa RPPN contêm pareceres de alguns atores sociais 

governamentais e não governamentais, aqui destacados por suas vivências no baixo Paraguaçu:  

 

Na minha opinião, os conflitos nessa margem de São Francisco só tendem a 

aumentar [...]. Eu vejo nisso tudo uma grande estratégia de se manter 

dominando essas terras, e elas [o entrevistado se refere às terras] são deles. 

Os avós, bisavós, sei lá [...], viveram, trabalharam na base do chicote, muitos 

morreram sem nem saber o que era liberdade [...]. Será que é difícil entender 

isso? Esse povo só quer a liberdade para viver no que é deles por direito, 

agora já reconhecido. 

(Ator social governamental) 

 

Não adianta dizer a gente que a reserva [RPPN], ele [o entrevistado se refere 

ao fazendeiro] criou antes do INCRA vim aqui. A nossa luta é de muito antes 

[...] e nunca teve conversa com a gente que ia ser feita essa reserva. Ele [o 

fazendeiro] nem era nascido quando os mais velhos daqui já falavam das 

nossas terras [...]. 

(Pescador 7, de São Francisco do Paraguaçu) 

 
Eu acho que o INCRA devia resolver isso, porque é um conflito fundiário e 

ele é o órgão que possui a atribuição e a competência de arbitrar sobre isso 

[...]. Eu vejo assim: está na lei, deve obedecer, não é? A polícia já teve lá [em 

São Francisco do Paraguaçu], já bateu, já prendeu gente de lá e ainda tá 

assim. Se não acabar com esse conflito, vai acabar em mais mortes por lá. 

(Ator social governamental) 

 

 

 

         Ainda em se tratando de aspecto conflitivo envolvendo proprietários de terra, (e não 

proprietários), cuja prática comum no baixo Paraguaçu é estender, a cada dia, seus domínios 

para as margens do rio adentrando os manguezais e cercando-os, uma ocorrência marcou 

profundamente a população do território. Concerne à morte trágica do pescador de Maragogipe, 

o Sr. José Ribeiro dos Santos, de 74 anos, ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2013 ao tocar 

numa das cercas eletrificadas postas dentro do manguezal.  

         A notícia foi amplamente veiculada repercutindo em várias mídias de comunicação do 

país, ao tempo em que o caso foi denunciado no MPE – Comarca de Maragogipe-BA, 

mobilizando a opinião pública e adensando o conflito socioambiental, desta vez ao clamor de 

                                                 
479 Grifos inseridos pela doutoranda.  
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que realmente houvesse justiça. Contou-se com o envolvimento dos companheiros de trabalho 

do pescador falecido, das Colônias de Pescadores do território e de alguns movimentos sociais, 

como o Movimento dos Pescadores Populares (MPP) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Em uma das mídias do Rio Grande do Sul – leia-se abaixo – a ocorrência foi publicada numa 

reportagem reproduzida do site da CPT, da qual se destacam alguns parágrafos: 

 

A área onde aconteceu o crime é reconhecida como remanescente de quilombo 

pela Fundação Cultural Palmares e está com o processo de regularização 

paralisado desde 2006, devido a interferência de grandes empreiteiras [e 

fazendeiros] que cobiçam o território dos pescadores. Também, trata-se de 

uma unidade de conservação federal de uso sustentável, integrando a Reserva 

Extrativista Baía do Iguape, gerida pelo ICMBio que tem sido omisso diante 

das várias denúncias realizadas pelos pescadores da região. [...] 

 

 

[...] O responsável pela morte de José Ribeiro dos Santos é um empresário 

conhecido por João Amazonas, também chamado de Coscoba. Diz ser 

proprietário de 3 pousadas na região entre São Roque e vila do Guaí e para 

apropriar-se de uma área de manguezal próxima a uma de suas pousadas, fez 

uma ligação clandestina da rede de alta-tensão para eletrificar a referida cerca. 

[Sic]. 

(Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518535-empresario-

instala-cerca-eletrica-no-manguezal-e-mata-pescador-de-caranguejo Acesso 

em: 28 de maio de 2013; grifos do site) 

 

 

 

         A contundência desta publicação mostra o quanto a ambição pelo domínio da propriedade 

vai mais além da terra firme, chegando ao apicum480 e ao manguezal, como se estes 

ecossistemas, fossem terras privatizadas, em nome de particulares com o poder de agir sob a 

égide de uma moral que superestima a riqueza e a acumulação, em detrimento da sobrevivência 

de uma maioria populacional já marginalizada no aspecto socioeconômico e, por tudo isso, 

criminosamente se aniquila uma vida humana. 

         Nessa menção à vida, vale ampliá-la na perspectiva de informar a relação estabelecida 

com toda uma cadeia orgânica, desenvolvida através daqueles ecossistemas e tendo em vista 

que:  

 

 

 

                                                 
480 Área de transição entre o terreno arenoso e o manguezal, sendo também a parte com maior incidência de 

salinidade deste ecossistema. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518535-empresario-instala-cerca-eletrica-no-manguezal-e-mata-pescador-de-caranguejo
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518535-empresario-instala-cerca-eletrica-no-manguezal-e-mata-pescador-de-caranguejo
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[...] a estrutura heterogênea do manguezal propicia a construção de numerosos 

nichos que abrigam moluscos, crustáceos, peixes e outros animais que neles 

vivem parte de sua vida ou toda ela. Várias espécies buscam os ambientes do 

manguezal para acasalamento, reprodução, abrigo contra predadores, 

crescimento e alimentação. Alcova, berçário, creche, restaurante e fábrica de 

alimentos em que o movimento das marés atua como meio de transporte.481 

 

 

         Observa-se, notadamente, que não são mínimos os serviços prestados pelo manguezal aos 

seres vivos, de todas as espécies – inclusive ao próprio homem – que vão em busca dele (Figura 

31) e/ou vivem na sua dependência, como demonstrado no esquema abaixo: 

 

 

 

Mamíferos 

↑ 

Aves 

↑ 

Répteis 

↑ 

Peixes 

↑ 

Crustáceos 

↑ 

Moluscos 

↑ 

Vegetais482 

 

 

 

 

 

                                                 
481 SOFFIATI, Arthur. Manguezais e conflitos sociais no Brasil Colônia. 2006, p. 7. Disponível em: 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT16/gt16_arthur_soffiati.pdf Acesso em: 18 de 

outubro de 2014.  
482 Adaptado pela doutoranda de SOFFIATI, 2006, p. 7. 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT16/gt16_arthur_soffiati.pdf
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Figura 31: Pescadores no manguezal em São Francisco do Paraguaçu. 

Fonte: Arquivo de imagens da doutoranda, 2012. 

 

 

         Para além da justificativa sobre a relevância do manguezal na cadeia alimentar, no que 

tange à reportagem acima sobre o crime contra o pescador, foi também divulgado: “Os 

pescadores já acionaram o IBAMA, INEMA e ICMBio, mas estes órgãos se omitem 

configurando a situação como racismo institucional.”483 Isto é, acerca de uma análise que se 

possa fazer acerca dessa denúncia pública, tem-se discutido que “[...] o racismo institucional 

ou sistêmico opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, 

suas instituições e políticas públicas – atuando também nas instituições privadas – produzindo 

e reproduzindo a hierarquia racial.”484 Ora, o racismo historicamente imposto, foi um dos 

instrumentos essenciais de poder usado para fragmentar as relações entre etnias, povos, classes 

e raças desde o advento do genocídio colonizador. Como tal, o racismo se difundiu como uma 

espécie de juízo determinando sobre o que deve viver e o que deve ser extinto.485 

 

No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a 

distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação das raças como boas 

e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de 

fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira 

de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros.486 

 

                                                 
483 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518535-empresario-instala-cerca-eletrica-no-manguezal-

e-mata-pescador-de-caranguejo Acesso em: 28 de maio de 2013; grifos do site. 
484 GELEDÉS – INSTITUTO DA MULHER NEGRA. Racismo institucional: uma abordagem conceitual. S/d, p. 17. 

Disponível em: http://www.seppir.gov.br/publicacoes/publicacoes-recentes/racismo-institucional Acesso em: 20 de 

outubro de 2014. 
485 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Martins Fontes: São Paulo, 1999. 
486 Id., p. 303-304. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518535-empresario-instala-cerca-eletrica-no-manguezal-e-mata-pescador-de-caranguejo
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518535-empresario-instala-cerca-eletrica-no-manguezal-e-mata-pescador-de-caranguejo
http://www.seppir.gov.br/publicacoes/publicacoes-recentes/racismo-institucional
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        Na contemporaneidade, esta afirmação coaduna-se ao racismo institucional que impregna 

o poder estatal, revestido de técnicas somadas a manobras políticas que minam suas 

regulamentações. Só que, na maioria das vezes, interesses espúrios contradizem os valores da 

sociedade democrática, enredando e atiçando mais conflitos no âmbito do Estado e da 

sociedade. Ou seja, a gestão pública, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, ainda 

se pauta num racismo segregador que amiúde se faz presente sobre o território de populações 

marginalizadas.  

         A investida sobre o baixo Paraguaçu e sua população tradicional, tem nos grandes 

empreendimentos que ali se instalam – operando em ritmo industrial – a proliferação de riscos 

à natureza e ao homem, gerando uma sucessão de conflitos socioambientais e dilemas que se 

avolumam na nova ordem alicerçada pela sociedade tecnológica, os quais serão objeto de 

descrição e análise do próximo subitem. 

 

 

4.2 Os riscos e os conflitos diante dos grandes empreendimentos no baixo Paraguaçu 

 

 

         Se, por um lado, a instalação de um grande empreendimento confere o apoio entusiasmado 

por parte de algumas pessoas que vivem em dado território, por outro lado, há aquelas que 

antagonizam desde o início, ainda na fase do projeto industrial – se assim forem 

disponibilizadas informações acessíveis à população impactada –, ou em suas fases 

subsequentes, como por exemplo, com as dimensões que uma obra de grande vulto vai sendo 

formatada, ou ainda com os objetivos que levam à sua concretização.  

          Pode-se também adicionar um outro momento causador não só de uma mera oposição, 

mas de sérios conflitos e impasses, isto é, quando já se licenciaram e/ou foram efetivadas todas 

as etapas normatizadoras de uma obra, ainda que esta traga consigo consequências deletérias 

para o meio ambiente, na forma de riscos, já estabelecidos ou iminentes. E, em se tratando dos 

conflitos existentes no território do baixo Paraguaçu, estes podem ser visualizados na Figura 

32: 
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Figura 32: Mapa com os conflitos socioambientais no baixo Paraguaçu. 

Fonte: Adaptado de KUHN, 2009.487 

 

 

 

 

 

                                                 
487 Adaptação a partir de trabalho científico: KUHN, Ednizia R. A. Terra e água: territórios dos pescadores 

artesanais de São Francisco do Paraguaçu-Bahia. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, Instituto de Geociências. Salvador: UFBA, 2009, p. 81.   
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         Por estas considerações preliminares e, principalmente atentando-se para as questões que 

vêm norteando esta tese, faz-se imprescindível discorrer analiticamente acerca dos 

empreendimentos de grande porte que situam-se no baixo curso do Rio Paraguaçu e os fatores 

de risco que deles proliferam e atingem os povos tradicionais que, apesar de se situarem em 

meio aos conflitos dos quais também são atores sociais envolvidos, intencionam perseverar na 

defesa dos seus modos de vida, extraindo daquele ecossistema sua própria razão de existir.     

 

4.2.1 A Barragem e Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo 

 

         As primeiras discussões acerca da construção da Barragem Pedra do Cavalo488 

aconteceram no ano de 1914, a partir da ocorrência de uma das maiores enchentes do Rio 

Paraguaçu nas cidades de Cachoeira e São Félix. A iniciativa deste barramento partiu do 

Professor Américo Simas,489 que o sugeriu com o objetivo inicial de controle de cheias, a partir 

da regularização das águas trazidas pelo longo percurso do Rio Paraguaçu. Anos depois, em 

1920, Américo Simas apresentou, efetivamente, o projeto de construção da Barragem Pedra do 

Cavalo almejando também desenvolver projetos de irrigação, implementar a criação de peixes 

e pôr em prática a geração de energia elétrica para a região.  

         Ao serem protelados os projetos acima, décadas depois, precisamente em 1955, Pedra do 

Cavalo foi indicada como solução alternativa ao abastecimento de água para os moradores de 

Salvador e populações do seu entorno, tendo em vista o prenúncio de poluição nos mananciais 

próximos da capital, mananciais estes identificados pelos rios Joanes, Jacuípe e Pojuca. Tal 

poluição se atribuiu às descobertas de poços de petróleo e, consequentemente, o surgimento de 

um parque industrial. 

         A realização do então denominado Complexo Pedra do Cavalo foi sendo adiada, porque 

foram diversos impasses advindos de interesses político-econômicos que permearam as várias 

gestões governamentais do Estado da Bahia. Alguns gestores estaduais e suas equipes de 

governo, chegaram mesmo a declinar daqueles projetos iniciais, que só foram realizados em 

1985 – com a construção da barragem propriamente dita entre os municípios de Cachoeira e 

São Félix, aproximadamente 120 km de Salvador.  

                                                 
488 BAHIA, PLANO DO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO, s/d. Documento impresso localizado no APMC, 

2012. 
489 Professor das Escolas Politécnica e de Belas Artes da UFBA, o Engenheiro Civil Américo Furtado Simas (1875-

1944), nasceu em São Félix, filho de um fazendeiro do fumo. Atuou em vários projetos de construção de 

hidrelétricas no Brasil e elaborou o maior estudo urbanístico da capital baiana, em 1940, intitulado: “Sugestões 

para a organização do Plano Diretor da Cidade de Salvador”. Disponível em:  

https://www.urbanismobr.org/bd/documentos.php?id=3054 Acesso em: 25 de julho de 2013. 

https://www.urbanismobr.org/bd/documentos.php?id=3054
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         Transferido o controle administrativo e operacional do governo estadual para a 

Votorantim Energia, sob a administração do Grupo Votorantim, o empreendimento no curso do 

Rio Paraguaçu passou a operar em 2005, com o funcionamento também da sua usina 

hidrelétrica. Abaixo, a sua visualização através das Figuras 33 e 34. 

 

 

 

Figura 33: Vista aérea da Barragem/Usina  Figura 34: Barragem/Usina Pedra do Cavalo. 

Pedra do Cavalo.                                            Fonte: Arquivo Público de São Félix, 2010. 

Fonte: Reverso Online/UFRB, 2012.                

          

 

       Não obstante a contenção das enchentes sobre as cidades de Cachoeira e São Félix, a UHE 

Pedra do Cavalo é responsável por intensos impactos sociais e ambientais localizados nesta 

parte da bacia hidrográfica, na direção da sua foz. São impactos que afetam sobremodo a 

população local.  

         Além do assoreamento também provocado pelas vazões da barragem e o efeito de turbidez 

nas águas do rio (Figura 33), bem como a redução drástica e contínua dos estoques pesqueiros, 

há a degradação do rio por fatores contaminantes, os quais compõem um dos dados 

fundamentais do risco incidente sobre os que vivem da pesca e da mariscagem. Todavia, é 

imprescindível trazer a público a informação de que investigar e desvendar estes aspectos de 

risco são desafios comuns aos pesquisadores que se lançam nessa empreitada. Uma afirmação 

que pode ratificar alguns desses desafios é citada a seguir: 
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Atualmente, muitos trabalhos realizados na BTS ainda se encontram sob a 

forma de relatórios de acesso restrito. Entre esses, [ressalta-se] o 

“Diagnóstico do grau de contaminação da Baía de Todos os Santos por metais 

pesados e hidrocarbonetos de petróleo a partir da análise das suas 

concentrações nos sedimentos de fundo e na biota associada”, [elaborado] 

pelo CRA (Centro de Recursos Ambientais, atualmente Instituto do Meio 

Ambiente [IMA]), em 2004.490 

 

 

         Porém tais desafios não impedem, certamente, que se leve adiante os objetivos de 

pesquisas que esclarecem sobre os riscos e como estes têm afetado os pescadores, marisqueiras 

e quilombolas extrativistas diretamente envolvidos em atividades nos ecossistemas 

contaminados. É o caso de trabalho científico recém apresentado em Seminário de Pesquisa,491 

que discorre sobre os organismos esponjosos surgidos de impactos antrópicos resultantes de 

atividades industriais de grande porte no baixo curso do Paraguaçu, haja vista a UHE Pedra do 

Cavalo e as obras de construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu (EEP). O estudo apontou 

alterações significativas nos ecossistemas locais, como efeito da magnitude e frequência das 

vazões do imenso barramento, tais mudanças foram evidenciadas na qualidade da água, através 

de: 

 
[...] quantidade de sedimento e matéria orgânica e inorgânica afluentes ao 

estuário [...]. [Com] seus diversos desdobramentos, causam efeitos negativos 

para a pesca artesanal e para a saúde dos pescadores e marisqueiras, tais como 

a redução do pescado e o aparecimento das esponjas que causam coceira e 

outros tipos de alergias. [...] O relatório da análise informa que o material 

apresentado é um animal de vida séssil que pode ser classificado como 

esponja, grupo dos Poríferos. Esses animais têm espículas formando o 

esqueleto do corpo e utilizam-nas como proteção, que quando atinge o homem 

ou uma criatura marinha pode liberar toxinas, provocando urticaria e dermatite 

tópica.492   

 

         Sobre essas reações no corpo, ribeirinhos de Sinunga, Coqueiros e Santiago do Iguape se 

referiram nas entrevistas. Até ironizou-se sobre a dificuldade de haver retorno de informações 

acerca das análises laboratoriais, provenientes de coletas que foram solicitadas, por parte do 

                                                 
490 BARROS JUNIOR, Francisco Carlos R. de; CRUZ, Igor C. S. et al. Ambiente bentônico. In: HATJE, Vanessa; 

ANDRADE, Jailson B. de. (Orgs.). Baía de Todos os Santos: aspectos oceanográficos. Salvador: EDUFBA, 

2009, p. 212. Com grifos da doutoranda. 
491 PECHINE, Serge; PECHINE, Maria Cristina dos Santos. As esponjas e os pescadores na Bacia do Iguape, 

Santiago do Iguape-Bahia. Seminário de Pesquisa Baías da Bahia. Semana Kirimurê 2014, Caderno de Resumos, 

p. 131. Identificação de Nível: Pós-Doutorado. Trata-se de trabalho de cunho etnográfico, concentrando-se no 

estudo das experiências de pesca das comunidades quilombolas naquela bacia.  
492 Idem. O mencionado “relatório da análise” foi elaborado com base na coleta de amostra do material (esponja), 

enviado à FIOCRUZ/CPqGM e lá procedidas as análises.   
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INEMA, órgão que pedia a eles mesmos – enquanto extrativistas locais – que fizessem a coleta 

de água, areia e, em maior quantidade, de lama dos manguezais: 

 

Todo mundo aqui se queixa dessa coceira quando sai da água. Principalmente 

as mulheres, porque algumas já tiveram problemas de irritação séria. Só que 

ninguém pode deixar de pegar marisco. Como vai dar de comer pra a família? 

(Marisqueira 31, de Sinunga) 

 

Quando a gente se queixa às autoridades que chegam aqui pra saber de 

pescado, disso, daquilo [...] e a gente tem as queixas do que vem acontecendo 

aqui, principalmente com as algas que sempre vem aumentando e quando 

encosta na pele, coça e se a gente coçar muito, arde que nem pimenta [...], 

eles dizem pra a gente procurar o Posto Médico que tem aqui [o entrevistado 

esboça riso sarcástico]. Quer dizer que dessa quantidade de pescador e 

marisqueira que vive aqui a gente vai viver dentro do Posto é? [...] Não 

tomam conhecimento, se fala e é mesmo que nada! O pessoal do INEMA teve 

aqui não sei quantas vezes, esses anos todo [...], já pediram pra a gente pegar 

água, areia, lama, e eu mesmo já tirei muita lama desse mangue [...]. Levavam 

era muita lama, dizendo que era pra analisar, mas nunca voltavam com o 

resultado. Eu acho que no meio do caminho o cheiro da lama incomodava, aí 

eles açoitavam tudo pela janela do carro.  

(Pescador 3, de Santiago do Iguape) 

 

 

Antes não tinha nada dessas algas boiando na baía. Da barragem em diante 

está assim e ninguém aguenta ficar na maré muito tempo [...]. Vem de lá de 

cima [refere à montante da baía de Iguape], e a culpada disso é dona 

Votorantim, que quando abre aquela barragem e bota as turbinas pra 

funcionar, o povo de lá pra cá que se aguente. Já não tem quase pescado 

mesmo [...] aí pode acabar com o pescador também [...]. 

(Pescador 15, de Coqueiros) 

 

 

 

         Diante das questões postas e levantadas sobre a contaminação literalmente sentida na pele, 

pelos ribeirinhos, fica patente que tenta-se submeter um segmento social a uma lógica vigente 

de caráter mercantil com posturas que ludibriam, tentando enganar, haja vista a maneira com 

que o desrespeito transparece nas queixas pertinentes dos extrativistas e o fato de não se coibir 

e responsabilizar, perante as evidências, empresas poluidoras e omissas.  De fato, “[...] não há 

um sistema técnico dissociado de um sistema de ações, de um sistema de normas e de valores, 

sinalizando para que não o reifiquemos afirmando uma ação do sistema técnico como se ele se 

movesse por si mesmo, sem que ninguém o impulsionasse.”493  

 

 

                                                 
493 SANTOS, 1998. 
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         Contudo, vale informar que após os resultados das análises realizadas e de acordo com o 

divulgado no Seminário de Pesquisa:  

 

 

O relatório foi apresentado ao presidente da Associação de Pescadores e ao 

Conselho Quilombolas, respondendo assim a uma demanda contínua das 

comunidades quilombolas, ressaltando que muitos estudos têm sido realizados 

e nunca tiveram nenhum retorno para que pudessem reivindicar aos poderes 

públicos medidas para resolução do problema.494 

 

 

         Entretanto, mais contaminantes foram referidos também em recente pesquisa abordando 

a avaliação de impactos ambientais na área da Baía do Iguape. Chama-se atenção para a “[...] 

necessária e maior intervenção dos órgãos públicos responsáveis, em associação com as 

populações extrativistas, quanto às políticas de conservação [...].”495 No mesmo estudo, é 

referido que as análises laboratoriais realizadas identificaram: 

 

 

[...] valores, para alguns parâmetros, bastantes preocupantes por situarem-se 

muito acima dos limites estabelecidos pela resolução vigente (Conama 

357/2005). Entre estes, os parâmetros que apresentaram discordância com a 

resolução foram: pH, uma vez que os valores para esse tipo de água (Salobra 

– Classe 1) estão entre 6,5 a 8,5 e todas as amostras da primeira coleta 

apresentam um valor inferior ao intervalo preestabelecido pela referida norma. 

Os níveis de nitrato apresentaram-se muito maiores do que o estabelecido pelo 

CONAMA em todas as amostras, ultrapassando os 0,4 mg/ L [...]. Os valores 

encontrados para concentração de Cádmio (Cd) na água foram elevados em 

todas as amostras, com valores de 0,08 até 0,11 mg/L, quando o valor máximo 

estabelecido é 0,01 mg/L. Para o Chumbo (Pb), os valores também se 

apresentaram altos em relação às normas: entre 0,3 e 0,4 mg/L [...]. Para o 

Cobre (Cu), todos os valores observados estavam acima do determinado pela 

resolução, com valores entre 0,5 e 0,9 mg/L. Finalmente, os valores 

observados para o Zinco (Zn) foram próximos ao estabelecido pelo 

CONAMA, menos na primeira amostra, que apresentou níveis muito 

elevados.496  

 

 

 

 

                                                 
494 Idem. 
495 SANTANA, Carolina Oliveira de.  Avaliação dos impactos ambientais na Resex Baía do Iguape a partir 

da análise de parâmetros físico-químicos de qualidade da água. Seminário de Pesquisa Baías da Bahia. Semana 

Kirimurê 2014, Caderno de Resumos, p. 133. Identificação de Nível: Mestrado. Salvador-BA, 2014. 
496 Id. 
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         Outras questões não só relacionadas àqueles reclamos dos povos tradicionais, mas 

também ligadas ao funcionamento irregular da UHE Pedra do Cavalo após várias solicitações 

dos extrativistas ao INEMA, como órgão estadual de meio ambiente – e não atendidas – foram 

encaminhadas através de Ofício em 06/12/2012, protocolado (ANEXO B), ao Ministério 

Público Federal (MPF) e ao Ministério Público Estadual (MPE). As diversas Associações do 

baixo Paraguaçu mobilizaram-se em 2012 para a entrega do referido Ofício, o qual menciona 

os “[...] graves danos para a sociedade, especialmente para as famílias de quilombolas e 

pescadores que têm sua dignidade vinculada à atividade da pesca na Baía do Iguape e 

adjacências.”497  

         No documento acima identificado, também consta a reiterada ocorrência de infração de 

normas ambientais e descaso por parte da UHE quanto aos procedimentos para renovação de 

sua licença ambiental. Isto é, a empresa encontra-se operando com licenciamento 

imprescindível já vencido e, posto este fato, ainda requisitou nova licença de operação. Nesse 

sentido, o embate acirra-se nas solicitações veementes para intervenções por parte dos MP’s e, 

uma destas, seria a “Suspensão imediata da operação da Usina [...]”.498 

         São conflitos que se manifestam em relação à gravidade de uma série de impactos 

socioambientais gerados pela ação humana,499 como o comprovado sobre a contaminação do 

rio e os efeitos resultantes para os que dele fazem uso rotineiramente, como os pescadores e 

marisqueiras.  

         E, simultaneamente, são também situações verificadas na forma de conflitos ambientais 

espaciais, ou seja, aqueles ocorridos como efeito dos impactos que vão além dos limites entre 

os territórios ocupados por várias populações, como é o caso da poluição dos recursos hídricos, 

haja vista tal poluição ficar circunscrita a um espaço rigorosamente delimitado, ao contrário, 

ela se amplia de forma quase que generalizada atingindo a tudo e a todos e, neste caso, 

indiscriminadamente.500 

 

 
 
 
 
 

                                                 
497 Ofício s/nº, de 06 de dezembro de 2012, folha 01. 
498 Id. 
499 LITTLE, 2001. 
500 ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010. 



189 

 

4.2.2 O Estaleiro Enseada do Paraguaçu 

 

         Com a finalidade de construir plataformas de exploração e produção de hidrocarbonetos 

em alto mar, e também embarcações de grande porte – navios para uso como cargueiro, tanque, 

conteineiro, gaseiro, estratégico-militar – o Estaleiro Enseada do Paraguaçu (EEP) está sendo 

construído na margem direita do rio, nas imediações do Distrito de São Roque do Paraguaçu 

(Figura 35). Com uma área estimada em cerca de 164,85 hectares, intenciona-se atender a 

indústria nacional e internacional de petróleo.501 

 

 

 

          

Figura 35: Canteiro de obras do Estaleiro, em São Roque do Paraguaçu, 2012. 

Fonte: Arquivo de imagens da doutoranda, 2012. 

 

         Trata-se de um empreendimento do governo baiano sob a responsabilidade institucional 

da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado da Bahia (SUDIC), 

órgão que ingressou com o pedido de abertura do processo de licenciamento ambiental,502 em 

03 de novembro de 2008,503 para realização do inicialmente denominado Polo da Indústria 

Naval da Bahia. Esta nomenclatura – e importa conhecer o processo original da obra no baixo 

                                                 
501 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 042/2010 – COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA. Ministério do Meio 

Ambiente (MMA): Brasília, 15/03/2010.  
502 O órgão licenciador é o IBAMA, através da Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC. 
503 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 042/2010 [...], 15/03/2010, p. 2. 
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Paraguaçu – esteve associada a um intento de maiores dimensões ao que está sendo executado 

atualmente: 

 

O projeto de pólo naval na baía do Iguape é uma iniciativa do governo estadual 

e se insere em um programa mais amplo chamado Acelera Bahia. Esse 

fomento ao desenvolvimento econômico se enquadra também dentro de uma 

conjuntura favorável com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 

lançado pelo governo Lula.504 

 

 

         Desde a concepção do empreendimento, foram avaliadas quatro localidades, quase que 

em áreas contíguas para dar início às construções, sendo elas:  Salvador, Baía de Aratu, Madre 

de Deus e São Roque do Paraguaçu. Por características geológicas mais favoráveis à obra, foi 

determinada a localidade de São Roque do Paraguaçu, dividindo-a em três áreas e projetando-

se construir em cada uma delas, um estaleiro, formando assim o conjunto de três estaleiros com 

a instalação final de um polo naval de porte industrial, numa área de abrangência contando com 

670 hectares.505 

         Porém, duas dessas áreas, conhecidas por Ponta do Buri e Ponta do Seguro, logo 

apresentaram alguns inconvenientes para execução de edificações de grande porte. Na primeira, 

constatou-se a existência de povos quilombolas; sua inserção no interior da linha poligonal dos 

limites da Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape (RESEX),506 a qual agrega cerca de 

vinte comunidades extrativistas; e dificuldades na sua topografia e vegetação. Na segunda, 

descobriu-se a existência de um agrupamento de sítios arqueológicos que remontam às idades 

pré-histórica e histórica; e a concentração de mamíferos marinhos sob a tutela de organizações 

de proteção aos ambientes costeiros. 

         Quanto à terceira área, identificada por Ponta do Corujão e desembocadura do Rio 

Baetantã (um dos afluentes do Paraguaçu), foi a escolhida por possuir grande extensão e “[...] 

disponibilidade de terreno plano, canal de navegação profundo, proximidade com a estrutura 

                                                 
504 PROST, Catherine. Resex marinha versus pólo naval na baía do Iguape. In: Novos Cadernos NAEA,  v. 13,  

n. 1, Belém do Pará: NAEA/UFPA, Julho de 2010. Disponível em: 

www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/viewFile/391/694. Acesso em: 03 de julho de 2012, p. 12. 
505 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 042/2010 [...], 15/03/2010. 
506 A RESEX, de acordo com a Lei nº 9.985/2000 (SNUC), é uma categoria de UC de uso sustentável com área 

delimitada e “utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 

da unidade. (Regulamento)”, p. 7. 

http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/viewFile/391/694
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do Canteiro de São Roque, etc.”507 Este Canteiro,508 que é operado pela PETROBRAS na 

manutenção e reparação de seus equipamentos de perfuração para exploração petrolífera – outra 

atividade de impactos ambientais desde o auge do petróleo no Recôncavo, na década de 1970 

– foi vislumbrado como uma importante parceria estratégica, tanto para o decorrer das obras do 

estaleiro quanto para o seu período de funcionamento. Listadas estas facilidades, um 

“inconveniente” a ser debelado era esse espaço também se situar no interior da RESEX.  

         Apesar de se pensar que, levando-se em consideração a perspectiva ética de respeito e 

responsabilidade para com a proteção humana e à biodiversidade, aquele “inconveniente” se 

tratava de situação de difícil ou até mesmo de inexistente possibilidade de solução, optou-se, 

sem demora, pela “liberação” da área com a sumária alteração dos limites da RESEX, que: 

“Permanece, no entanto, em sua área de amortecimento [...].”509 (ANEXO C). 

         E, com o conhecimento notório de que a referida Reserva ainda não possuía seu Plano de 

Manejo510 – instrumento ratificador da Área ou Zona de Amortecimento do entorno da unidade 

de conservação, ou seja, “[...] onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”–511 o 

interesse econômico avançou a partir desta lacuna jurídica, suplantando quaisquer outras 

normas que pudessem dar freios, a ponto de impedir a consecução do objetivo de implantação 

do Estaleiro Enseada do Paraguaçu.  

         Sobre esses episódios ocorridos no território, já foi discutido e chegou-se à comprovação 

de que o poder, por vezes aniquilador, surgido da ambição em prol de desenvolvimento 

tecnológico, permanece subordinado a projetos financeiros e econômicos de curto prazo que, 

via de regra, manifestam-se na visível degradação ambiental.512 

         A questão do Plano de Manejo da RESEX do Iguape é sobremodo sintomática quando 

confere-se o seguinte, a respeito de legislação específica, Artigo 27, § 3º: “O Plano de Manejo 

de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de 

sua criação.”513 Para se ter uma ideia da gravidade da burla e improbidade exercida pelo poder 

                                                 
507 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 042/2010 [...], 15/03/2010, p. 4. 
508 Vide p. 157, Figura 24. A área do Canteiro, por um tempo desativada, voltou a operar ativamente, mobilizando 

pessoas e equipamentos na área vizinha, destinada à implantação do estaleiro, mesmo antes deste receber sua 

Licença de Instalação, expedida em 28 de outubro de 2010, sob o nº 737/2010. 
509 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 042/2010 [...], 15/03/2010, p. 4. 
510 Plano de Manejo é o “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade 

de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.” BRASIL, Lei nº 

9.985/2000, p. 2. 
511 Idem. 
512 JONAS, 2006. 
513 BRASIL, Lei nº 9.985/2000, p. 11. Grifos da doutoranda. 
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público, a referida UC está criada desde 11 de agosto de 2000,514 por Decreto da Presidência da 

República (ANEXO D), portanto já se completaram catorze anos sem o instrumento que 

poderia, talvez, coibir os impactos que tomam o território, tendo em vista o objetivo que é 

atribuído à RESEX de “[...] garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos 

naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da área.”515 

         Contudo, esse rol de apontamentos normatizadores de base jurídica não impediram as 

alterações visadas nos limites da RESEX para a instalação do estaleiro; nem o dado – motivo 

de exultação para os extrativistas – de que a Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape foi a 

primeira unidade de conservação, dessa modalidade, a ser criada no Estado da Bahia, 

principalmente por atos de iniciativa das marisqueiras e dos pescadores das localidades de 

Maragogipe516 (ANEXO E). As mudanças pretendidas sobre a RESEX aconteceram mediante 

Parecer Técnico517 favorável ao empreendimento e, logo em seguida, por meio de 

regulamentação da instância federal,518 apesar da informação de que: 

 

[...] os processos de criação, ampliação ou alteração de limites das Reservas 

Extrativistas são regidos pelo SNUC [...] e iniciados a partir de demandas de 

populações tradicionais. Os limites destas propostas devem ser definidos a 

partir de amplos estudos técnicos e processos de consulta pública.519 

 

 

         Todavia, não foram esses os trâmites percorridos pelo poder público para se proceder 

àquelas modificações e – além das palavras do respondente à entrevista registrada logo abaixo 

– o mesmo Parecer Técnico ressalva com ênfase: “É importante considerar que a proposta em 

questão [Alteração da RESEX do Iguape] foi analisada pelo ICMBio por demanda do 

Ministério do Meio Ambiente, a partir de documentação encaminhada pela Bancada da Bahia, 

não se configurando como uma proposta originária deste Instituto.”520 E a “demanda” deste 

Ministério foi submetida à Presidência da República na forma de Projeto de Lei (ANEXO F),  

 

 

                                                 
514 Decreto da Presidência da República, s/nº, de 11 de agosto de 2000. E, dentre outras determinações, estabelece 

uma área de 8.117,53 ha para a RESEX do Iguape.  
515 Id., Artigo 2º. 
516 Conforme Carta expedida pela Colônia de Pescadores Z-07 (Maragogipe), datada de 30 de maio de 1997, 

encaminhada e protocolada no IBAMA/MMA – SUP. ESTADUAL/BA, em 12/06/97. 
517 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 02/2009-DIUSP/ICMBio. Ministério do Meio Ambiente (MMA): 

Brasília, 28/07/2009.  
518 BRASIL, Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009.   
519 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 02/2009 [...], p. 6.   
520 Id. 
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o qual refere, em uma das suas justificativas, sobre “a necessária resolução do conflito 

decorrente da localização do estaleiro de São Roque [...].” Tal Projeto de Lei foi encaminhado 

através de Exposição de Motivos – EM521 (ANEXO G).  

 

O pessoal extrativista não foi consultado, nem o Conselho Deliberativo sabia 

que as alterações seriam feitas. É, os limites foram alterados como está na 

lei, por uma lei [...], mas não houve consulta pública. 

(Ator social governamental) 

 

         Além da fala do ator social governamental, comprobatória de como se procedeu em 

relação à instalação do estaleiro, por aquela ressalva institucional obtém-se também, 

nitidamente, uma espécie de atestado da forma como a gestão governamental conduz suas 

atribuições, seja nos âmbitos municipal, estadual ou federal. O chamado tráfico de influência 

no meio político e praticado por entes da esfera privada e/ou pública acaba por prevalecer 

subestimando as aspirações dos coletivos organizados e legitimados, não obstante se fazerem 

respaldados em aparato jurídico que alcança até o patamar constitucional, basta rememorar o 

Art. 68 – ADCT/CF 88. Não resta dúvida de que: 

 

[...] o Estado é uma entidade contraditória porque representa, mesmo que de 

forma desigual e diferenciada, os interesses divergentes de sua sociedade. 

Muitas vezes, agências governamentais entram em conflito porque cada uma 

promove os diferentes interesses de distintos segmentos da sociedade 

brasileira.522 

 

 

        Quanto à menção, naquele Parecer Técnico, acerca de “documentação encaminhada” por 

políticos, diz respeito à já conhecida e contumaz organização de alguns grupos da política-

partidária nacional que, desde o estabelecimento das arbitrariedades oligárquico-

patrimonialistas voltadas à maioria da população baiana, outrora e amiúde atuaram livremente 

no Recôncavo escravagista, aquele Recôncavo também canavieiro e fumageiro. Trata-se enfim, 

de algumas posturas políticas que se unem em torno de atos como o evidenciado, no desrespeito 

aos avanços de efetivo reconhecimento legal aos direitos e à diversidade humana, 

principalmente quando estão em mira a obtenção de vantagens e o alcance de interesses, mesmo 

que sejam em detrimento de um contingente populacional para o qual os riscos são iminentes. 

 

                                                 
521 BRASIL, Exposição de Motivos – EM, nº 28. MMA/GM. Brasília, 10 de agosto de 2009. 
522 LITTLE, 2001, p. 117. 
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         Mas, outro imbróglio surgido com o caso do estaleiro foi o apurado e apontado no Laudo 

Técnico do MPF:  

 

[...] a inclusão da localidade de São Francisco do Paraguaçu na Resex Marinha 

Baía do Iguape, segundo o objetivo de oferecer maior proteção ao monumento 

tombado “Igreja e Convento [de São Francisco do Paraguaçu]” não é coerente, 

porque o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza não 

incorpora entre seus objetivos e diretrizes, a específica proteção de 

monumentos tombados pelo patrimônio histórico-cultural nacional. 
Certamente que medidas outras, tais como projetos de restauração do 

monumento e projetos de resgate do patrimônio imaterial da comunidade de 

São Francisco do Paraguaçu seriam mais eficazes na defesa da cultura 

nacional.523 

 

 

         Desta citação, nota-se até certa ironia na recomendação sobre outras medidas de proteção 

ao monumento da localidade em foco, tendo em vista a fragilidade do argumento para o 

estaleiro ficar fora da RESEX e a esta ser incorporada uma porção territorial do Distrito de São 

Francisco do Paraguaçu, como pode ser visto na Figura 36. A Reserva Extrativista então, teria 

que passar a atuar sobre o continente (porção terrestre), quando sua atribuição – forjada na 

própria nomenclatura conferida à sua característica “Marinha” – é circunscrita, 

especificamente, à proteção do perímetro de sua lâmina d’água.  

         Na mesma figura, logo abaixo, é demonstrada a RESEX com o traçado dos seus novos 

limites, retirando-se esta Reserva da área até onde iam suas poligonais, originalmente 

abrangendo a Ponta do Corujão. Perante esta revisão de limites, foi liberada para o 

empreendimento aquela área onde, atualmente, se encontram localizadas as obras do Estaleiro 

Enseada do Paraguaçu. Com a modificação, a RESEX passou a sobrepor-se ao território do 

Distrito de São Francisco do Paraguaçu, incitando, em mais um episódio, os conflitos já 

existentes. 

 

                                                 
523 BRASIL, LAUDO TÉCNICO Nº 005/2010-4ªCCR. Ministério Público Federal, 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Brasília, 2010, p. 14. Grifos da doutoranda. 
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Figura 36: RESEX Marinha Baía do Iguape, 2009. 

Fonte: https://www.mma.org.br524 

 

 

 

        

 

   Além desses fatos, a gestão pública, no que tange à condução dos preceitos de 

sustentabilidade para com os povos tradicionais, fere direta e incisivamente a lei do SNUC, 

tanto a partir do difundido conceito de continuum naturale,525 quanto dos objetivos básicos de 

uma RESEX em “proteger os meios de vida [...] e assegurar o uso sustentável dos recursos 

                                                 
524 Sítio acessado em:  01 de setembro de 2012. 
525 “É o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do 

potencial genético, o qual contribui para o equilíbrio e estabilidade do território.” Cf. BAHIA, INFORMAÇÃO 

TÉCNICA. MPF/Procuradoria da República: Salvador-BA, 2010, p. 3. 

Ponta do Corujão 
São Francisco do 

Paraguaçu 

https://www.mma.org.br/
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naturais da unidade.”526 Isso devido às já mencionadas modificações nas poligonais da UC, 

tendo em vista o Estaleiro Enseada do Paraguaçu. Abre-se, pois, um grave precedente para 

futuras ações igualmente predatórias e de retrocesso notório para com às diversas UC’s 

existentes ou em fase de criação em todo o território nacional. 

         Segundo alguns entrevistados, as modificações ocorridas foram as formas encontradas 

para “acabar” os conflitos no território e visar o “real desenvolvimento sustentável da região”; 

para outros, inclusive o Movimento dos Pescadores da Bahia (MOPEBA) através da 

“CAMPANHA EM DEFESA DA RESEX DO IGUAPE AMEAÇADA POR GRANDES 

EMPREITEIRAS”, com documento encaminhado ao IBAMA, (ANEXO H), foi um claro 

estratagema em prol de interesses político-econômicos. Ao que se leva a crer, com igual intuito, 

foi o ato de retirar do interior da Reserva Extrativista, ao mesmo tempo, o Canteiro da 

PETROBRAS e a área visada para a instalação do empreendimento: 

 

Eu acredito numa grande jogada do capital, aliás, eu tô presenciando isso de 

novo [...] mais uma vez se solapa o meio ambiente e a vida de quem dele tira 

o sustento e realmente cuida. As grandes empresas e o governo só agem a 

favor do que dá lucro [...]. O atual governo da Bahia, com o Estaleiro lá em 

São Roque, disse pra quem veio governar e aquele lema que diz na 

propaganda do governo estadual: “Bahia de todos nós”, é Bahia com toda 

sua riqueza pra os políticos que estão no poder e pra as construtoras que 

lucram junto com construções como esta. A RESEX tem uma lei que mudou 

os limites dela, mas é lógico que foi jogada [...], e até hoje não tem plano de 

manejo, não tem sede, não tem estrutura pra realizar o que se precisa! Mas 

desde antes que a gente não para [...], demos entrada em vários documentos 

no Ministério Público. 

(Ator social não governamental) 

 

A vinda do estaleiro vai desenvolver a região. Os jovens vão poder ter um 

futuro que não é esse de ficar no rio e não estudar. O apoio do município eles 

[estaleiro] têm, porque vai trazer renda e, junto com renda se pode ter 

qualidade de vida para toda a população. 

(Ator social governamental) 

 

O comércio por aqui precisa ser dinamizado e assim nós esperamos também 

com relação ao setor se serviços. O que não tem cabimento mais é ver que 

pessoas deturpam as coisas [...], e o estaleiro já é uma realidade tanto pra a 

Prefeitura do município quanto pra as pessoas [...]. 

(Ator social governamental) 

 

A gente sabe que nem a PETROBRAS nem a área do estaleiro está mais dentro 

da RESEX [...] e isso é só pra tentar enganar a gente. Agora eles acham que 

ficam livre pra fazer o que quiser com tudo isso aí, [aponta em direção ao 

estuário e ao manguezal] que mexer e revirar com essas águas e o mangue 

                                                 
526 Lei nº 9.985/2000 (SNUC). 
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não vai mudar a vida da gente? Eu penso assim, que as associações não vão 

aceitar isso assim fácil, podem falar com a gente, vim reunir aqui [...], eu 

mesmo não aceito porque isso aqui não é só o hoje, e quem precisar disso 

tudo amanhã e só encontrar tudo acabado e lama podre?  [...]. 

(Pescador 5, de Santiago do Iguape)  

 

 

Se foi uma mudança pra acabar de vez esses movimentos que se faz aqui e lá 

em baixo, [se refere ao local de onde fala em Sinunga e a área mais próxima à 

foz] eu to sempre de acordo. Eu acho até que tá diminuindo, eu não concordo 

em enfrentar quem tem condição [...], essas coisas não acaba bem. Melhor 

cada um no seu porque viver do marisco é uma luta [...], mas pior é morrer e 

deixar quem depende d’agente aí só [...]. Quem labuta todo dia sabe como é 

isso [...]. 

(Marisqueira 33, de Sinunga)  

 

A Reserva Extrativista do Iguape está sendo vítima de mais uma grave 

ameaça. Desta vez, de forma tão perversa e cruel que coloca em risco a própria 

existência da unidade de conservação. Grandes Empreiteiras como a 

ODEBRECHT, OAS, UTC e QUEIROZ GALVÃO planejam construir um 

Polo Industrial dentro da Reserva Extrativista. O plano das empreiteiras 

encontrara guarida no governo do estado da Bahia que passou a usar a força 

da máquina pública à serviço de interesses privados, massacrando 

comunidades tradicionais. 

(CAMPANHA DO MOPEBA, 2009) 

 

         Se esta ação favoreceu o empreendimento, mesmo com a alteração do projeto original 

para um único estaleiro – cujo traçado abarcava um polo naval – revisando o seu plano de 

construção em toda a extensão pretendida de 670 hectares para os atuais 164,85 ha., localizados 

na Ponta do Corujão e objetivando “[...] se readequar em função da redução da área”,527 estas 

alterações não acomodaram os ribeirinhos. Quaisquer mudanças, como as ocorridas com a 

RESEX, ainda que contando com respaldo jurídico, não têm resolvido, de fato, os conflitos nas 

relações e nos questionamentos que se avolumam no território. Mesmo porque, o sentido de 

“readequação” acima citado, cabe melhor ao que é patente na ordem imposta aos povos do 

baixo Paraguaçu, tanto para os desafios já surgidos quanto para os que ainda estão porvir. Fato 

já discorrido e comprovado, desde o início do povoamento daquele território.  

         Veja-se que diante desse empreendimento de grande porte, é esdrúxula, senão absurda, a 

postura da gestão municipal em Maragogipe ao ter declarado anuência explícita sobre a 

implantação do estaleiro em áreas reconhecidas e definidas pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) como Zona de Proteção Rigorosa (ZPR) e Zona de Proteção 

                                                 
527 BRASIL, PARECER TÉCNICO Nº 042/2010 [...], 15/03/2010, p. 4. 
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Permanente (ZPP).528 Daí decorre a Carta Representação do MOVIMENTO DOS 

PESCADORES DA BAHIA (ANEXO I), encaminhada e protocolada no MPE – Comarca de 

Maragogipe – com as solicitações resumidamente enumeradas: 1) Efetivação por medidas 

impeditivas, de agressão industrial às áreas como as ZPR e ZPP; 2) Investigação sobre a 

responsabilidade do Prefeito do município de Maragogipe em conceder a instalação de 

empreendimento industrial em área protegida legalmente; 3) Proteção frente à ameaça de uma 

“modificação açodada do PDDU de Maragogipe para favorecer os interesses de grandes 

empreiteiras, e garantir o princípio da legalidade [...] em defesa  dos  direitos  da sociedade de 

ter seu patrimônio ambiental protegido.”529 

         Como se verifica, enquanto por parte de movimentos sociais e população impactada do 

baixo Paraguaçu as opiniões são, em sua maioria, voltadas para a crítica procedente quanto à 

tendenciosidade dos governos estadual e municipal, em outra vertente evidenciam-se 

posicionamentos governamentais que veem a sustentabilidade sob a ótica distorcida de um 

desenvolvimento sequer historicamente efetivado no território. “Utiliza-se o discurso do 

desenvolvimento sustentável para retirar das populações o poder sobre seu território. Estas 

chegam portanto a ser ameaçadas de desterritorialização apesar – ou por causa – de sua 

imobilidade geográfica.”530 

         E, apesar de redundante a afirmação – a esta altura da tese –, infere-se que a perspectiva 

de desenvolvimento estabelecida para o território não possibilita vislumbrar o atendimento aos 

mínimos sociais e, menos ainda, a ascensão aos requisitos de dignidade e respeito às populações 

que vivem e trabalham às margens do baixo Paraguaçu.  

         Constata-se que aquela visão governamental não está amalgamada num efetivo 

desenvolvimento em bases sustentáveis, mas certamente num desdesenvolvimento, cujo efeito 

visível e inconteste tem sido eliminar, pouco a pouco, a possibilidade de existência das pessoas 

e da biodiversidade do território. E esta afirmação, embora pareça contundente, pode ser 

demonstrada no mapa a seguir, que põe em evidência de modo emblemático mais uma clara 

contradição diante do que foi exposto e discutido acerca do baixo Paraguaçu: um território onde 

pululam conflitos, mas repleto de propostas de “proteção” por parte de unidades de 

conservação, em toda a sua extensão, como pode ser visualizado na Figura 37. 

 

                                                 
528 Cf. MOVIMENTO DOS PESCADORES DA BAHIA, Carta Representação. Protocolada no MPE-Comarca 

de Maragogipe-BA, 08 de dezembro de 2009. 
529 Idem. 
530 PROST, 2010, p. 16. 
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Figura 37: Mapa da BTS e Unidades de Conservação.  

Fonte: http://vovodomangue.org/site/meio-ambiente/apa-baia-de-todos-os-santos531 

 
 

 

         Não menos incisivos, são os problemas listados no Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), decorrentes da operação do Estaleiro 

Enseada do Paraguaçu. Alguns, dentre os vários problemas, são destacados: 

 

  Risco de contaminação da biota aquática com derrames de resíduos oleosos; 

  Ruptura de vínculos, das comunidades, com as tradições locais; 

  Aumento do risco de vazamentos acidentais de óleo de embarcações durante as operações 

de carga e descarga, resultando em alteração na qualidade das águas; 

                                                 
531 Acesso em 12 de julho de 2014. 

APA do Lago de Pedra 

do Cavalo 

RESEX Baía do 

Iguape 

RPPN da Peninha 

APA da Baía de 

Todos os Santos 

http://vovodomangue.org/site/meio-ambiente/apa-baia-de-todos-os-santos
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  Contaminação de recursos hídricos superficiais associados ao exponencial aumento de 

esgotos domésticos na área de influência do empreendimento; 

  Modificação na rota das embarcações de pesca, por conta da criação de zonas de exclusão 

e segurança; 

  Mudança dos locais de pesca devido às zonas exclusivas; 

  Aumento considerável do perigo de acidentes entre os barcos de pescadores e as    

embarcações de grande porte do estaleiro; 

  Fuga de espécies de pescado pelo ruído das atividades industriais, com efeitos na redução 

da produtividade pesqueira; 

  Ampliação do risco de introdução de espécies exóticas capazes de interferir 

significativamente na estrutura trófica da biota local.532 

 

         Perante os impactos acima relacionados, ainda que parcialmente, e não obstante serem 

desencadeadores de riscos que já se mostram evidentes no território para uma parte da 

população extrativista, a postura de crença nas promessas de garantia de emprego e renda e no 

discurso de “melhoria da qualidade de vida” dos ribeirinhos também se fazem presentes, e assim 

sobressaem nas suas verbalizações:  

 

No encontro que eu fui com o pessoal daqui pra saber do estaleiro, eles lá 

disseram que vai ter emprego pra o pessoal que mora aqui e já estão 

empregando uma parte. Eu tô esperando, eu acho que não vão demorar pra 

fichar o pessoal daqui de perto. É isso que eu quero pra meus filhos. Se eu 

tivesse idade, também ia me fichar. Os marisco a gente consegue vender, mas 

cada dia é menos, no dinheiro e no pescado.  

(Marisqueira 13, de São Roque do Paraguaçu)   

 

As coisas tem que melhorar, se desenvolver né? A gente tem que pensar que 

as coisas acontecem pra evoluir, isso é a evolução, meu pai não viu isso, meu 

avô nem sonhava com um negoção desse, mas eu tô vendo. E meus filho e 

minhas filha, se Deus quiser, vão conseguir trabalho lá. [...] Os homem lá, 

tão trabalhando muito e é de dia e de noite; aquilo [reporta ao estaleiro] não 

para. Eu ouvi dizer que vai ter muito negócio na região e tudo vai depender 

da ajuda do estaleiro pra desenvolver. As coisas vão melhorar e a gente, com 

o desenvolvimento, pode ter qualidade de vida. Tem umas pessoas aí que é 

contra, fala demais, eu acho. Mas na hora das reunião que tem do estaleiro, 

faz o quê: piu! Não fala nada, fica quase tudo de bico calado, só algum ou 

outro que fala, reclama de tudo, nada tá bom pra eles. Olhe, os homem explica 

tudo direito, responde tudo que perguntam a eles.   

(Pescador 2, de Santiago do Iguape) 

 

                                                 
532 BRASIL, LAUDO TÉCNICO Nº 005/2010-4ªCCR [...]. E EIA/RIMA do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, 

2009. 
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         Sobre estes posicionamentos, contrapõem-se as opiniões de dois extrativistas ao se 

expressarem a respeito:  

 

Eu acho que tem muita gente ingênua ainda, mas também é a maneira que os 

representantes do tal estaleiro fala que acaba convencendo todo mundo. É 

uma conversa toda certa, toda bonita, aí a galera vai na conversa. [...] eles 

sabem como convence, eles tem que praticar isso pra chegar nos lugares e 

“vender o peixe deles”, né não?   

(Pescador 10, de São Francisco do Paraguaçu) 

 

Acontece o seguinte [...] quem quer se beneficiar de um lugar desse, um 

mundo de água desse, água doce, saloba e salgada [olha e aponta para o rio 

em direção à sua desembocadura] vai  querer brigar com quem tá aqui? Vem 

é manso, a gente é que tem que brigar e dizer que isso tudo aqui é nosso, de 

parente da gente que estava aqui antes de todo mundo que tá aqui hoje. [...] 

Tá vendo essa Votorantim lá? Ah! Tem o que falar [...] eu já conheço essas 

coisas de pessoal de empresa com conversa [refere que já presenciou fato 

semelhante]. Esse pessoal é assim a vida toda, só trabalhando o povo na 

enganação [...].  

(Marisqueira 21, de Nagé) 

 

 

         O antagonismo nestes depoimentos acaba por demonstrar uma obviedade, isto é, a 

ausência de unanimidade em quaisquer campos onde as relações sociais estejam alicerçadas, há 

muito, em problemáticas que evocam conflitos. Ora, se por um ângulo se antevê a perspectiva 

de melhoria de vida pelo emprego mediante as promessas difundidas por representantes de um 

grande empreendimento, bem como na proliferação de negócios que poderão vir a surgir 

tomando-se por base o funcionamento do estaleiro; por outro, pode-se vislumbrar – quem sabe, 

até a curto prazo – o desdesenvolvimento. Ou seja, “[...] forças de mercado (e os grupos 

poderosos que agem por detrás delas) tendem a promover um padrão perverso de crescimento 

por meio da desigualdade ou mesmo crescimento com desdesenvolvimento.”533 

         Diante do que se discorreu em análises, o desdesenvolvimento apontado como sinônimo 

de aumento do quantitativo populacional por força da migração desordenada, da precariedade 

de infraestrutura nas localidades próximas ao empreendimento, da degradação ambiental, 

também suscita a marginalização no território do baixo Paraguaçu, proliferando bolsões de 

miséria e “convocando” pessoas a desterritorializarem-se na medida em que existe a ilusória 

esperança de empregos permanentes e, dessa forma, de uma possível estabilidade financeira. 

Na verdade, são condições que estão aquém, muito aquém, de uma “melhoria da qualidade de 

vida” – como foi acima verbalizado –, e de um efetivo desenvolvimento.   

                                                 
533 SACHS; VIEIRA, 2007, p. 329. Grifos dos autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         A compreensão das relações sociais em torno dos recursos naturais, sejam elas 

conflituosas ou não, quase sempre demanda uma elaboração calcada em categorias como a ética 

e a política, ambas inerentes ao humano. Entretanto, ao se discorrer sobre conflitos 

socioambientais com permanências, transformações e tipificações variadas, localizados sobre 

um mesmo território, a dimensão ético-política que os envolve emerge, essencialmente, quando 

aqueles conflitos são percebidos e analisados numa perspectiva temporal extensa. 

          Foi nesse intuito e em observância à tese defendida, que se percorreu um longo caminho 

de eras sobre o território do baixo Paraguaçu, desde o período da pilhagem do seu ambiente 

natural, passando pelo sistema de exploração comercial agrário-exportador – açucareiro e 

fumageiro – e pelas relações pautadas na opressão de povos usados como mola propulsora da 

capitalização da natureza. Posteriormente, vislumbradas as riquezas naturais do subsolo numa 

outra temporalidade, com o advento do petróleo, outros métodos de exploração foram levados 

a efeito num misto de euforia entre o que foi denominado ora como progresso, ora como 

desenvolvimento. Terminologias muito usuais e apropriadas ao período desenvolvimentista no 

qual o país buscava se destacar nacional e internacionalmente. 

         É importante mencionar nesta etapa, já abordando as considerações finais da tese e a qual 

se propôs levar a efeito, que ao ser formulado o seu problema de pesquisa, não se tinha a 

dimensão do recuo histórico dos fatores há muito preponderantes e motivadores dos conflitos 

que abundam no baixo Paraguaçu. Enfim, não se imaginava o quanto a exploração desmedida 

e a investida mercadológica mediada pela racionalidade instrumental tivesse uma raiz com 

intensos desdobramentos sobre os ambientes social e natural do território em questão. 

         Contudo, as práticas de agressão ao meio ambiente, com rebatimentos sobre a população 

subjugada e marginalizada socioeconomicamente do baixo Paraguaçu se aperfeiçoaram, se 

sofisticaram fundamentadas em argumentos legalistas e nos riscos já iminentes – unidos às 

novas tecnologias implementadas por grandes empreendimentos instalados ou em fase de 

instalação no local. Mais que isso, constatam-se relações de poder ainda desencadeadas por 

pessoas ou com a anuência de grupos políticos originados das oligarquias patrimonialistas, 

acontecendo por mecanismos que oprimem, fazem uso da força e utilizam a burla no interior 

dos aparelhos de Estado, sobrepujando causas de interesse público, prevalecendo a consecução 
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– sem maiores trâmites técnico-burocráticos – dos que são de interesse privado e, via de regra, 

com caráter econômico-financeiro. 

         Tais mecanismos, entretanto, não atuam sobre um segmento social passivo e 

desarticulado. Mas encontram a resistência e as estratégias de luta implementadas pelos povos 

tradicionais do território, como se destacou nas falas dos respondentes às entrevistas, nos 

documentos apresentados pelos extrativistas às promotorias de meio ambiente das esferas 

estadual e municipal e também pelas manifestações e denúncias que mobilizam a opinião 

pública. Com o importante apoio de movimentos sociais e suas associações de representação, 

as correlações de força estão sempre expostas sobre o território, visto que onde o poder se 

instala há resistência. 

         É desse modo que diante de toda a gama de fatores e problemas de caráter socioambiental, 

concentradora de relações conflituosas envolvendo povos extrativistas, empreendimentos de 

grande porte, fazendeiros e atores sociais governamentais e não governamentais, que a 

população tradicional do baixo Paraguaçu tem lançado mão de estratégias de luta e formas de 

resistência para assegurar seu território e seus modos de vida. 

         Algumas dessas estratégias foram objeto de observação durante o período de coleta de 

dados: 1) a criação de entidades representativas de trabalho (Sindicatos, Colônias, Associações) 

ou voltadas para questões da etnia quilombola (como é o caso das Associações de 

Remanescentes de Quilombos); 2) a participação e filiação em Movimentos Sociais que aderem 

à causa dos diversos conflitos surgidos no território; 3) a participação, ainda que em momentos 

intermitentes, como membros de Conselhos de representação (RESEX, Comitê de Bacia do 

Paraguaçu e outros); 4) inserção de jovens dos distritos e povoados pesquisados, nos cursos de 

graduação e pós-graduação da UFRB (alguns afirmaram estar buscando conhecimento para 

melhor fundamentar as causas que defendem); 5) o engajamento de jovens universitários da 

UFRB nas lutas dos extrativistas, através de grupos de pesquisa e extensão (difundindo seus 

conhecimentos e trazendo seus reclamos para o interior da vida acadêmica); 6) a publicação de 

notícias, poesias, crônicas, relativas aos povos do território e seus modos de vida (em várias 

mídias). 

         Assim, é curioso perceber que diante de todas as questões que oprimem os extrativistas e 

lhes atinge quase que cotidianamente, em sua grande maioria eles não naturalizaram os 

conflitos, não os tomaram na forma de atribuir às divindades (dos mais variados credos e 

religiões) a sua condição de vida atual. Prática muito comum aos que estão à margem de 

quaisquer possibilidades de uma vida experienciada com dignidade de acesso a bens e serviços 

essenciais, enfim, ao que é direito de todos os cidadãos.  
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        Não obstante os riscos que emanam dos empreendimentos mencionados na tese, tanto para 

a biodiversidade quanto para a vida humana, várias ações danosas estão sendo validadas por 

aparatos jurídico-institucionais de forma tanto irresponsável quanto inconcebível. A 

confirmação, por estudos recentemente apresentados ao público, da situação de contaminação 

que os ribeirinhos vêm passando ao longo do baixo curso do Rio Paraguaçu, não precisaria 

chegar a tal ponto, se é que a técnica “resolve” os problemas que ela mesma cria, como é 

propagado pelas indústrias que ostentam os selos de “verdes”, “limpas”, “amigas do meio 

ambiente” e de “responsabilidade socioambiental”. 

         O princípio precaução, originado do princípio responsabilidade, quando posto em prática, 

age preventivamente e impede um provável efeito negativo de um impacto ou dano ambiental, 

mesmo que tal posicionamento incorra em prejuízo de determinada atividade, seja ela 

empresarial, industrial ou até mesmo humana que tenha efeito degradador ao meio ambiente. 

Mas esta é uma questão que a ética do lucro e o atual estado de coisas não pode resolver através 

do desenvolvimento nos moldes que tem se propugnado e levado a efeito no território, na 

verdade trata-se de um desdesenvolvimento massivo. 

         Contudo, o que se verifica em meio aos confrontos enredados no baixo Paraguaçu é a 

preocupação constante, permeada de gestos e palavras de indignação que demonstram uma real 

vinculação simbiótica com o rio e a natureza que o circunda. Não foi perguntado e nem foi 

preciso ouvir, em nenhum momento, a palavra sustentabilidade ser proferida pelas marisqueiras 

e pescadores entrevistados e observados no convívio da sua “lida” diária. Ela, a 

sustentabilidade, sempre esteve presente nas suas atitudes. Uma ética de responsabilidade tal, 

que deveria de fato guiar todos os atos e tudo o que a humanidade tem almejado em relação ao 

futuro dos seres vivos, todos. 

         Afirmar que os problemas de ordem socioambiental envolvem, sobretudo, aspectos éticos, 

políticos, filosóficos, históricos, ecológicos, é buscar mudar de rota do caminho mais fácil e 

dos discursos repetitivos de que se deve encontrar saídas práticas, imediatas e técnicas para 

solucionar questões ambientais de contaminação, assoreamento, desmatamento, poluição, e 

estas saídas em nada concorrem para mudanças substanciais numa sociedade que tende a 

mercantilizar e coisificar tudo à sua volta. 

         Nesse sentido, o que se propõe e se vislumbra como saída, para o que se elaborou a 

respeito das relações de conflito envolvendo os povos que vivem às margens do baixo curso do 

Rio Paraguaçu, é uma necessária e significativa transformação na perspectiva de se planejar e 

se efetivar uma política de desenvolvimento para o território. Que se leve em consideração, com 

o respeito que é devido às identidades e ao pertencimento evidenciados nos modos de vida da 
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população local, as marcas que ela já tem forjada nesse mesmo terreno de vivências dos seus 

antepassados, bem como suas demandas diante da dependência intrínseca com os recursos 

naturais. E, finalmente, que se implemente uma gestão ambiental responsável, na qual as leis, 

como as que já asseguram a proteção e os direitos das populações tradicionais sejam, de fato, 

asseguradas e tenham real aplicabilidade.  

         Em suma, espera-se num claro intuito, “devolver ao campo” a possibilidade dos povos 

tradicionais – na sua busca de longa data – fazerem das margens do baixo curso do Rio 

Paraguaçu seu território, efetivamente. 
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