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RESUMO 

 

O presente trabalho foi motivado pela ausência de estudos no Parque Nacional Serra de 

Itabaiana que se atém ao estudo dos saberes locais das populações residentes em seu entorno. 

Atualmente, observamos a existência de um impasse vivenciado de um lado pela criação de 

Unidades de Conservação (UC‘s) que impõe restrições legais ao uso de recursos naturais e, de 

outro, pela realidade dos povoados caracterizados pela dependência econômica de seus 

moradores aos recursos naturais e de atividades econômicas e culturais não sustentáveis. As 

leis ambientais ao delimitarem o uso daquele espaço podem provocar, diretamente ou 

indiretamente, conflitos ambientais. No processo de conservação, os conhecimentos sobre o 

uso e manejo sustentável dos recursos naturais, suas formações ideológicas, práticas culturais 

e técnicas tradicionais, constituindo o saber ambiental de uma comunidade, pode ser 

considerado. Para isso, deve-se entender que a questão ambiental é intrinsecamente conflitiva, 

pois o uso dos recursos está sujeito a conflitos entre distintos projetos, sentidos e fins. Nessa 

pesquisa será destacada a relevância dos saberes locais, já que muitos cientistas defendem que 

a presença de populações dentro dos parques pode contribuir significativamente para o êxito 

dessas unidades de conservação. O objetivo geral da presente pesquisa é analisar os 

conhecimentos, saberes locais, formas de apropriação da comunidade em relação ao ambiente, 

correlacionando-os com o contexto socioeconômico no povoado Ribeira. A partir desses 

levantamentos, o trabalho propõe-se a dialogar sobre a complexa teia de inter-relações 

anteriormente citadas, para assim formar os saberes ambientais. A problemática refere-se ao 

crescente processo de invisibilização sofrida pelas comunidades no entorno de Unidades de 

Conservação em decorrência da implementação, gestão e manutenção dessas UC‘s, que 

promovem a conservação apenas das estruturas ambientais, relegando a sociodiversidade a 

segundo plano. Para tanto, a metodologia adotada foi pautada em estudos etnoecológicos, 

realizando trabalhos de campo, os quais foram desenvolvidos por meio de técnicas de história 

oral, principalmente a história de vida. Durante a pesquisa de campo foram realizadas 

entrevistas quantitativas e qualitativas. A transcrição, sistematização e a análise dos dados 

seguiram a técnica da análise do discurso. Além disso, foi construída uma tabela de cognição 

comparada, na qual os saberes locais e científicos serão comparados. Com a pesquisa conclui-

se que o maior conhecimento sobre as plantas e animais assim como a conservação deles 

estão relacionados ao aspecto utilitário que oferecem aos moradores, e não ao valor ecológico 

de cada um. Alguns desses conhecimentos se aproximam do conhecimento científico, outros 

não. Houve um processo de invizilibilização da comunidade tanto do processo de 

implementação do PARNASI, como na gestão do mesmo. Na tentativa de amenizar os 

problemas existentes a gestão do PARNASI poderia promover educação ambiental para tentar 

ecologizar os conhecimentos e saberes das comunidades locais. A partir das discussões, 

apontamos para a necessidade de superação paradigmática, buscando um paradigma 

ambiental que se atenha a bio-socio-diversidade existente nas unidades de conservação. 

Assim, espera-se que os saberes ambientais ao serem ecologicamente adaptados possam 

promover um processo de desinviziblização das comunidades locais, contribuindo 

positivamente para o processo de conservação em UC‘s. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saberes locais e científicos, Conflitos ambientais, Invisibilização, 

PARNASI.
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ABSTRACT 

 

This work was motivated by the lack of studies in the Sierra National Park Itabaiana that 

clings to the study of local knowledge of local residents in your surrounding. Currently, we 

observe the existence of an experienced gridlock on one side by the creation of Conservation 

Units (CU‘s) that imposes legal use of natural resources constraints and on the other, the 

reality of the settlements characterized by economic dependence on its residents to natural 

resources and unsustainable economic and cultural activities. Environmental laws by defining 

the use of that space can cause, directly or indirectly, environmental conflicts. In the 

conservation process, knowledge about the use and sustainable management of natural 

resources, their ideological formations, cultural practices and traditional techniques, 

constituting the environmental knowledge of a community, can be considered. For this, one 

must understand that the environmental issue is inherently conflictual because resource use is 

subject to conflicts between different designs, meanings and purposes. This research will 

highlight the importance of local knowledge, as many scientists argue that the presence of 

populations within parks can contribute significantly to the success of these conservation 

areas. The overall goal of this research is to analyze the knowledge, local knowledge, forms 

of ownership of the community in relation to the environment, correlating them with the 

socioeconomic context in Ribeira populated. From these surveys, the paper intends to talk 

about the complex web of inter-relationships mentioned above, to thereby form the 

environmental knowledge. The problem refers to the process of increasing invisibilization 

experienced by communities surrounding protected areas as a result of the implementation, 

management and maintenance of CU‘s, which only promote conservation of environmental 

structures, relegating to the background social diversity . Therefore, the methodology adopted 

was based on ethno-ecological studies, conducting field work, which were developed by 

techniques of oral history, especially the history of life. During the field research quantitative 

and qualitative interviews were conducted. The transcript, systematization and analysis of 

data followed the technique of discourse analysis. In addition, we constructed a comparative 

table of cognition, in which the locations are compared and scientific knowledge. Through 

research it is concluded that the increased knowledge about the plants and animals as well as 

the retention of them are related to the utility aspect that offer residents and not the ecological 

value of each. Such knowledge of scientific approach, others do not. There was a process of 

community invisibilization both the implementation process PARNASI as in management. In 

an attempt to alleviate the problems of managing PARNASI could promote environmental 

education to try greening knowledge and understanding of local communities. From the 

discussions, we point to the need to overcome paradigmatic, seeking an environmental 

paradigm that stick to the existing socio-bio-diversity conservation units. Thus, it is expected 

that to be ecologically suited environmental knowledge can promote a process of 

desinvisibilization local communities, contributing positively to the conservation process in 

UC 's. 

 

 

KEY-WORDS: Local knowledge and scientific, environmental conflicts, invisibilization, 

PARNASI.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi motivado pela deficiência de estudos no Parque Nacional 

Serra de Itabaiana (PARNASI) que se atém ao estudo dos saberes locais das populações 

residentes em seu entorno. Antes da realização dessa pesquisa, outros trabalhos 

envolvendo comunidades do entorno foram realizados, contribuindo para a presente 

construção conceitual e metodológica. 

No período compreendido entre 2008 a 2010 foi realizado o projeto ―Identidade, 

poder e meio ambiente: Parque Nacional Serra de Itabaiana‖, desenvolvido no âmbito 

do Grupo de Estudos e Pesquisa Processos Identitários e Poder (GEPPIP/UFS). Seu 

objetivo geral foi discutir o processo de (des/re)construção de identidade dos  moradores  

dos povoados  Bom  Jardim e Mundês,  localizados  no  entorno  da  Serra  de  

Itabaiana,  no contexto da criação do Parque Nacional. Com isso, tentamos compreender 

as peculiaridades identitárias da comunidade a partir dos aspectos econômicos, culturais 

e religiosos. Assim, a partir dos resultados dos estudos foram discutidos possíveis 

ajustes entre as metas das Unidades de Conservação (UC‘s) e as atividades humanas. A 

metodologia adotada baseou-se em levantamento bibliográfico, visitas e entrevistas de 

cunho qualitativo.  

No segundo semestre de 2008, foram feitas leituras, visitas e entrevistas de 

cunho qualitativo apenas com os moradores do Bom Jardim com o objetivo de entender 

a mudança ocorrida nos usos da Serra após a instauração do PARNASI. A partir disso, 

apontamos as restrições legais impostas pelo IBAMA como fatores determinantes das 

relações socioeconômicas, já que algumas práticas predatórias foram proibidas. Durante 

a pesquisa no trabalho de campo, foram coletadas histórias de vida de alguns moradores 

mais antigos do povoado
1
. Dessa forma, não se percebeu o ajustamento das atividades 

econômicas da comunidade à conservação da Serra de Itabaiana, e nem mesmo ações 

que o visassem.  

No ano de 2009, dando continuidade à pesquisa, destinamos nossas atenções 

para o levantamento bibliográfico.  Foram feitas várias leituras, apresentações e 

discussões entre os membros do GEPPIP. Nesse ano, foram estudados os moradores dos 

povoados Rio das Pedras e Bom Jardim, com os quais se objetivou analisar as mudanças 

                                                           
1
 Para Queiroz (1988) a história de vida seria o relato do informante sobre sua existência, através do qual 

ele tenta reconstituir os acontecimentos que vivenciou, ao longo do tempo. Nela, é o informante quem 

decide o que vai relatar, enquanto o pesquisador se mantém, tanto quanto possível, silencioso. 
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que ocorreram nas formas de relação entre a população dos povoados com a Serra de 

Itabaiana no contexto da criação do Parque Nacional e de consequente instauração de 

novas fronteiras simbólicas e físicas. Com isso, tentamos compreender as peculiaridades 

da comunidade a partir do debate sobre desenvolvimento de atividades econômicas, 

dentro das perspectivas do desenvolvimento sustentável.  Concluímos que tentar 

modificar os hábitos de qualquer sociedade sem levar em consideração suas 

peculiaridades identitárias e suas condições de vida pode acarretar o insucesso de tais 

ações.  

Foram realizadas discussões sobre sustentabilidade, nas quais se apontou a 

importância desta propor transformações em duplo sentido, ou seja, é imprescindível 

estar associada à preocupação de resolver tanto as desigualdades sociais quanto os 

problemas ambientais (LEFF, 2009).  Além disso, quando não se problematiza as 

características socioambientais dos sujeitos e comunidades diretamente envolvidas no 

processo de conservação, a natureza é naturalizada (TEXEIRA, 2005). Atualmente, a 

política preservacionista no Brasil trata sociedade e natureza como se fossem 

dissociados e independentes, o que restringe as UC‘s de desenvolverem soluções além 

de técnicas de uso de recursos naturais. (DIEGUES, 2000; PIMBERTY, PRETTY, 

2000; VIANNA, 2000). 

 A temática sobre identidade também foi discutida, pois resulta de relações que 

são exteriores ao indivíduo como, por exemplo, a problemática ambiental. Assim, para 

Ennes (2007) as discussões sobre identidades ajudam a pensar sobre a questão 

socioambiental. Segundo o mesmo autor, a delimitação de fronteiras entre as áreas 

protegidas e as não protegidas está associada à produção das diferenças e, 

consequentemente, da identidade. 

Discutiu-se, também, sobre as diferenças entre o território das sociedades 

tradicionais e o das urbanas. Os estudos demonstraram que ao serem considerados como 

sendo ―de ninguém‖, os territórios têm sido incorporados às UC‘s, criando muitas vezes 

conflitos entre as sociedades tradicionais e as autoridades (DIEGUES, 1994). Por conta 

da inexistência do plano de manejo, há uma indefinição sobre a propriedade e os usos da 

terra, o que prejudica os seus proprietários que não podem ser indenizados e muitas 

vezes veem-se obrigados a assistir suas terras serem invadidas por forasteiros ou 

pessoas que acham que a propriedade é ―sem dono‖.  

Todos os resultados e discussões realizadas nos dois anos do projeto do PIBIC 

embasaram a construção do pré-projeto que foi apresentado na seleção do mestrado da 
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turma 2012 e que originou o presente trabalho. A pesquisa está sendo desenvolvida no 

âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa Processos Identitários e Poder (GEPPIP), da 

Universidade Federal de Sergipe, coordenado pelo Professor Doutor Marcelo Alario 

Ennes. 

Alguns pesquisadores, na qualidade de integrantes do GEPPIP vêm realizando 

estudos sobre as questões socioambientais no entorno do PARNASI. Em 2010, a 

discente Sheyla Pink Díaz Morales, defendeu sua dissertação, que abordava os conflitos 

ambientais em unidades de conservação, enfocando as relações de poder durante o 

período da institucionalização do Parque Nacional Serra de Itabaiana. 

Durante o mesmo ano, o mestre Ângelo Augusto Kohnert Botelli, realizou sua 

defesa que objetivou analisar a (des/re) construção do saber tradicional a respeito do uso 

de plantas medicinais nas comunidades do entorno do PARNASI. 

Em 2011, a discente Carla Taciane Figueiredo defendeu sua dissertação na qual 

fez uma análise do processo de modernização e da possível exclusão sofrida pelos 

moradores do Rio das Pedras provenientes da instauração do PARNASI o que provocou 

uma reconfiguração das relações entre cerâmicas e olarias. 

Dessa forma, as pesquisas realizadas fizeram com que fosse percebida a 

existência de um impasse vivenciado de um lado pela criação (UC‘s) que impõem 

restrições legais ao uso de recursos naturais e, de outro, pela realidade dos povoados 

caracterizados pela dependência econômica de seus moradores aos recursos naturais e 

de atividades econômicas e culturais não sustentáveis.  

As leis ambientais, ao delimitar o uso daquele espaço, podem acabar 

provocando, direta ou indiretamente, conflitos ambientais que são ―aqueles envolvendo 

grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, 

tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem continuidade das formas sociais de 

apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por impactos indesejáveis‖ 

(ACSELRAD, 2004, p. 26). 

 Tal problemática deve-se, em parte, ao fato do nosso atual modelo de 

ambientalismo ser importado dos países industrializados que não refletem as aspirações 

e os conceitos da relação homem/natureza nos países em desenvolvimento, a exemplo 

do Brasil (DIEGUES, 1996). A crítica a este modelo defende o envolvimento das 

comunidades locais para o êxito da conservação das áreas protegidas. Segundo Diegues 

faz-se necessário: 
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[...] pensar na criação de áreas protegidas como espaços territoriais 

onde a necessidade de uma relação mais harmoniosa entre o homem e 

a natureza é afirmada positivamente, não de forma excludente como 

hoje prevê a legislação de parques e reservas, mas de forma a 

beneficiar as populações locais. (1996, p.97) 

 

No processo de conservação, os conhecimentos sobre o uso e manejo sustentável 

dos recursos naturais, suas formações ideológicas, práticas culturais e técnicas 

tradicionais, constituindo o saber ambiental de uma comunidade, deve ser considerado. 

Para isso a concepção de que o saber científico é unicamente verossímil deve ser 

descontruída. O chamado saber ambiental das comunidades e seus fundamentos não 

são, necessariamente, os mesmos do saber técnico e acadêmico e, por isso, tornam-se 

elementos constituintes de um saber maior, mais abrangente e complexo que devem ser 

levados em consideração pela gestão local da unidade de conservação. Para isso, deve-

se entender que a questão ambiental é intrinsecamente conflitiva, pois o uso dos 

recursos está sujeito a conflitos entre distintos projetos, sentidos e fins.  

Assim, será destacada a relevância desses saberes, defendida por muitos autores 

(DIEGUES, 2000; PIMBERTY, PRETTY, 2000; VIANNA, 2000; ARRUDA, 2000) os 

quais afirmam que a presença de populações dentro dos parques pode contribuir 

significativamente para o êxito dessas unidades de conservação o que vai de encontro ao 

que é cientificamente adotado nas gestões de UC‘s.  

Portanto, há uma necessidade de tratar a questão ambiental a partir de uma 

construção de um paradigma ambiental que veja a complexidade
2
 do ambiente, para 

promover uma solução mais abrangente da problemática ambiental. Para tanto, faz-se 

necessário uma visão sistêmica e interdisciplinar do meio ambiente na qual sejam 

trabalhados aspectos biológicos, físicos, sociológicos etc. A pesquisa, com objetivos 

interdisciplinares, busca uma ponte entre as ciências sociais e as biológicas. Assim, o 

homem foi compreendido como parte integrante do ecossistema e devemos buscar 

subsídios para propostas de manejo autênticas.  

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar os conhecimentos, saberes 

locais, formas de apropriação da comunidade em relação ao ambiente, correlacionando-

os com o contexto socioeconômico no povoado Ribeira. A partir desses levantamentos, 

o trabalho propõe-se a dialogar sobre a complexa teia de inter-relações anteriormente 

citadas, para assim formar os saberes ambientais. Dessa forma, espera-se que a 

                                                           
2
 O pensamento complexo de Edgar Morin (1977) vê o mundo como um todo indissociável e propõe uma 

abordagem multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do conhecimento. 
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comunidade local participe efetivamente em prol da manutenção da UC e seus 

conhecimentos e saberes locais sejam levados em consideração. Para tanto, 

estabelecemos os seguintes objetivos específicos: a) analisar as diferentes formas de 

apropriação dos recursos naturais; b) identificar os saberes locais sobre técnicas de 

manejo e uso dos recursos naturais (animais, vegetais, solo, etc.); c) comparar os 

saberes locais e conhecimentos científicos; d) analisar os fatores que possam ser 

relacionados às mudanças nos saberes dos moradores; e) verificar a existência de 

possíveis conflitos no povoado Ribeira existentes após a criação do Parque. 

Para tanto, o procedimento metodológico adotado é pautado no trabalho de 

campo com entrevistas de cunho quantitativo, qualitativo. Para analisar os 

conhecimentos dos moradores foi construída uma tabela de cognição (MARQUES, 

2001), para a verificação até que ponto eles se aproximam/distanciam do conhecimento 

científico. Para efetuar a análise dos resultados obtidos será empregada a técnica de 

análise do discurso (GILL, 2002), pois a partir dos relatos espera-se compreender suas 

construções ideológicas, atreladas ao contexto político-social em que vive o indivíduo.  

 A problemática refere-se ao crescente processo de invisibilização sofrida pelas 

comunidades no entorno de Unidades de Conservação no que concerne à 

implementação, gestão e manutenção dessas UC‘s que promovem, principalmente, a 

conservação do meio físico em detrimento da sociodiversidade. A desvalorização da 

participação e/ou dos saberes das populações locais contribui diretamente para esse 

processo.  

Assim, surgem hipóteses: 1. A implementação do PARNASI trouxe mudanças 

econômicas, sociais, culturais para a comunidade do povoado Ribeira e possíveis 

conflitos ambientais; 2. Existiriam saberes e conhecimentos sustentáveis na comunidade 

que pudessem promover um equilíbrio entre a sua permanência e as restrições legais; 3. 

A desinvisiblização da população local por meio da consideração dos seus saberes e de 

sua participação efetiva poderia contribuir para a melhora da eficácia da conservação. 

Dessa forma, surgem as seguintes questões de pesquisa: Existem conhecimentos 

e saberes sustentáveis no povoado? Os conhecimentos locais se aproximam dos 

conhecimentos científicos? A implementação do PARNASI provocou mudanças nas 

formas de apropriação do ambiente natural do povoado?  De que forma seu contexto 

socioeconômico e cultural influenciam sobre seus saberes? Existem conflitos oriundos 

das restrições impostas pelo PARNASI? A comunidade do povoado Ribeira sofreu ou 

ainda sofre o processo de invisibilização em relação ao PARNASI?  
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Assim, a relevância científica do presente trabalho refere-se ao apontamento da 

necessidade de desconstrução da invisibilidade das comunidades no entorno de UC‘s, e 

da construção de processos mais democráticos e participativos por meio da 

identificação, respeito e incorporação dos saberes ambientais nas política de 

conservação, reforçando a necessidade da construção de um novo paradigma de 

proteção ambiental (LEFF, 2005; DIEGUES, 1994; 1996; 1999). 

  O presente trabalho girará em torno de três principais temáticas. A primeira 

delas refere-se ao conceito de invisibilização, remetendo-se a não participação ou à 

pseudoparticipação das comunidades do entorno de UC‘s. Dessa forma, os pontos de 

vistas de boa parte dos atores envolvidos são invisibilizados, preponderando o discurso 

hegemônico daqueles que detêm poder. (GERHARDT, 2007) 

  O segundo conceito é o de saberes ambientais que aqui é tomado como a relação 

entre os conhecimentos sobre o manejo dos recursos naturais, as diferentes formas de 

apropriação da natureza, dentro do contexto socioeconômico e cultural em que cada 

indivíduo está inserido. (LEFF, 2006) 

  A última temática refere-se à necessidade de uma superação paradigmática 

ambiental, visto que o paradigma conservacionista brasileiro mostra-se incipiente para 

tratar das questões acerca sociodiversidade existente nas áreas de proteção natural. 

  A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro, será 

contextualizado o surgimento de Unidades de Conservação (UC‘s), apontando esse 

modelo de conservação da natureza como algo importado de países que não refletem 

nossa realidade socioeconômica e cultural. É apresentado o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação que regulamenta as UC‘s, modo como é tratada a 

conservação da natureza, e o surgimento de conflitos ambientais. Na sequência, são 

discutidos a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Por fim, é comentado 

sobre o paradigma conservacionista apontando para a necessidade de revê-lo. 

  Na sequência, o segundo descreverá os procedimentos metodológicos utilizados 

para alcançar os objetivos propostos pela pesquisa. Inicialmente é feito uma descrição 

da área de estudo (PARNASI e povoado Ribeira). Em seguida, são relatados os 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados para a coleta dos dados. Na sequência, são 

descritas a população, amostragem e amostra. Por fim, a análise dos dados coletados é 

relatada. 

  Já o terceiro capítulo busca uma relação entre os conhecimentos e saberes com a 

conservação do PARNASI. Para tanto, inicialmente relaciona a origem do 
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conhecimento e a construção do saber no campo teórico com o que foi observado no 

povoado. Assim, é comentado sobre a cultura de diferentes visões de mundo da 

comunidade que apresentam diversas formas de apropriação do mundo natural, 

repercutindo diretamente em seu relacionamento com a natureza, podendo ou não 

contribuir para a conservação do PARNASI. Na busca de entender como se relacionam 

com a natureza, são descritas as principais atividades atreladas ao ambiente natural. 

Ainda dentro dessa perspectiva, por fim é apresentada uma tabela de cognição na qual 

estão descritos os conhecimentos sobre algumas espécies da flora e da fauna da 

localidade para verificar até que ponto se aproximam/distanciam do conhecimento 

científico. 

  O quarto capítulo busca, a partir de uma discussão teórica, a necessidade de 

repensar o modelo conservacionista brasileiro, apontando para possibilidades 

alternativas que privilegiem as comunidades envolvidas no processo de conservação. 

Inicialmente, é feita uma análise do discurso de alguns atores sociais sobre a 

conservação. Na sequência, é discutido como o processo de invisibilização sofrido pela 

comunidade pode influenciar na eficácia da unidade. Assim, é apontada a necessidade 

da elaboração de um plano de manejo participativo. Finalizando o capítulo, é discutida a 

formação do saber ambiental da comunidade a partir de seus conhecimentos e saberes 

sobre o ambiente que o cerca, as diferenciadas visões de mundo e formas de apropriação 

e seus contextos socioeconômicos e culturais. Para finalizar o trabalho, o quinto 

capítulo traz as considerações finais da pesquisa.  
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1. CAPÍTULO I – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: Da importação de um 

modelo de proteção ambiental à necessidade de superação paradigmática 

 

 

 

1.1.  AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO CONTEXTO NACIONAL E 

ESTADUAL 

 

  As unidades de conservação (UC‘s) são territórios que incluem seus recursos 

ambientais com seus aspectos peculiares. Têm a função de preservar o patrimônio 

biológico existente, evidenciando as diferentes populações, habitats e ecossistemas do 

território nacional e das águas jurisdicionais. 

  Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais. São legalmente criadas 

pelos governos federal, estaduais e municipais, após a realização de estudos técnicos 

dos espaços propostos e, quando necessário, consulta à população.  

  As UC‘s dividem-se em dois grupos: as de Uso Sustentável e as de Proteção 

Integral. Nestas, as regras e normas são mais restritivas, sendo vetado o uso que 

envolve consumo dos recursos naturais. São permitidos a recreação, o turismo 

ecológico, a pesquisa científica, dentre outras. As categorias de proteção integral são: 

estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de 

vida silvestre. 

  Já as primeiras são áreas que buscam a conciliação entre a conservação da 

natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades de 

extração são permitidas desde que sejam levados em conta os processos ecológicos e a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis. As categorias de uso sustentável são: 

área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de 

desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental (APA) e 

reserva particular do patrimônio natural (RPPN). A seguir segue um quadro mostrando 

as especificidades de cada categoria. 
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Quadro 01 – Categorias de Unidade de Conservação  
U
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CATEGORIA OBJETIVOS VISITAÇÃO/OCUPAÇÃO PESQUISA PROPRIEDADE 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA 

Preservação da natureza com 

pesquisa científica rigorosamente 

observada 

Visitação somente com fins 

educativos (Educação 

Ambiental) 

Permitida 

apenas com 

supervisão 

rigorosa 

Pública  

RESERVA BIOLÓGICA 

Preservação integral dos recursos 

dos recursos naturais sem 

intervenção humana 

Restrita (somente para fins 

educativos) 

Permitida 

apenas com 

supervisão 

rigorosa 

Pública 

PARQUE NACIONAL 

Preservação dos ecossistemas 

naturais com grande beleza cênica 

e relevância ecológica. 

Permitida para a prática do 

ecoturismo ou o 

desenvolvimento da 

Educação Ambiental 

Permitida Pública 

MONUMENTO 

NATURAL 

Preservar sítios naturais raros de 

grande beleza cênica. 

Permitida para a prática do 

ecoturismo ou o 

desenvolvimento da 

Educação Ambiental 

Permitida Pública 

REFÚGIO DA VIDA 

SILVESTRE 

Proteção de ambientes naturais 

onde se asseguram condições para 

a existência ou reprodução de 

espécies da flora e fauna.  

Permitida para a prática do 

ecoturismo ou o 

desenvolvimento da 

Educação Ambiental 

Permitida Pública 
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CATEGORIA OBJETIVOS VISITAÇÃO/OCUPAÇÃO PESQUISA PROPRIEDADE 

 

APA (ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL) 

Preservação de 

atributos bióticos, 

estéticos ou 

culturais, coma 

presença de pessoas 

na áreas 

Permitida para a prática do 

ecoturismo ou o 

desenvolvimento da 

Educação Ambiental 

Permitida Pública/privado 

 

ÁREA DE RELEVANTE 

INTERESSE ECOLÓGICO 

Preservação de 

atributos bióticos 

extraordinários ou de 

importância regional 

Apesar de ser permitida, 

apresenta algumas restrições 

Apesar de ser 

permitida, 

apresenta algumas 

restrições 

Pública/privado 

FLORESTA NACIONAL 

Preservação da 

cobertura vegetal 

com espécies 

nativas, permitindo a 

presença de pessoas 

que lá habitavam. 

Permitida Permitida Pública 

 

RESERVA EXTRATIVISTA 

Preservação de 

meios de vida e 

assegurar o uso 

sustentável. Dentro 

da área existem 

populações 

tradicionais 

Permitida de acordo com os 

interesses locais 

Permitida de 

acordo com os 

interesses locais 

Pública com 

desapropriações 
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extrativistas cuja 

subsistência no 

extrativismo e na 

agricultura. 

RESERVA DE FAUNA 

Preservação de áreas 

naturais com 

populações de 

animais de espécies 

nativas, terrestre ou 

aquáticas e 

residentes ou 

migratórias. 

Permitida de acordo com o 

plano de manejo 

Permitida de 

acordo com o plano 

de manejo 

Pública com 

desapropriações 

 

RESERVA PARTICULAR DO 

PATRIMÔNIO NATURAL 

Conservar a 

diversidade 

biológica 

Permitida para a prática do 

ecoturismo, o 

desenvolvimento da 

Educação Ambiental e 

extração de recursos 

naturais. 

Permitida Privado sem ITR? 

 

RESERVA DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Preservar a natureza 

e assegurar as 

condições e meios 

para isso. 

Permitida Permitida Pública 

Fonte: Organizada pela autora a partir da consulta ao site: www.icmbio.gov.br 

http://www.icmbio.gov.br/
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  Através da análise do quadro, pôde-se perceber a variada gama de categorias de 

unidades para proteger a natureza. A maior parte delas permite a presença humana 

apenas sob supervisão rigorosa mesmo que para o desenvolvimento de estudos de 

natureza séria e comprovada. Nenhuma delas problematiza a presença de comunidades 

que sobrevivem através do extrativismo natural tampouco sugerem meios alternativos 

para sua sobrevivência. 

  Sendo assim, diante da atual situação das unidades de conservação, podemos 

concluir que sua proliferação não seja suficiente para garantir a conservação de 

ecossistemas, devido aos processos de destruição e fragmentação de habitats, pela 

exploração descontrolada de espécies de animais e plantas, pela poluição, por mudanças 

climáticas, pelo sentimento anticonservacionista dos moradores do entorno.  

  Um conhecimento maior da sócio-biodiversidade brasileira é emergencial para 

que qualquer estratégia de conservação seja bem sucedida. Para tanto, estudos baseados 

nas ciências da ecologia, da biologia, etnoecologia, etc. são importantes para aprimorar 

a gestão de UC‘s, pautadas no contexto social e histórico da realidade. A evidenciação 

da necessidade do desenvolvimento e entendimento da biodiversidade pode ser 

alcançada por meio de estratégias complementares que visem conciliar a conservação 

da biodiversidade com as necessidades humanas, sobretudo nas unidades de proteção 

integral (DIEGUES, 1996). 

No estado de Sergipe, existem oito unidades de conservação da natureza, sendo 

três do governo federal, uma municipal e quatro estaduais.  
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Quadro 02 – Unidades de Conservação no Estado de Sergipe 

UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GESTÃO 

1. Área de 

Proteção 

Ambiental 

Morro do 

Urubu 

Foi criada para tentar diminuir os efeitos 

deletérios causados devido à expansão 

desordenada da população na área.  

O Parque da Cidade, que recebe muitos turistas 

para a visitação, fica dentro da UC. Localizada 

na área urbana de Aracaju, limita-se ao Norte 

com o rio do Sal, ao Leste com o rio Sergipe, e 

ao Sul e Oeste com as áreas urbanas da zona 

Norte do município 

SEMARH 

2. Área de 

Proteção 

Ambiental do 

Litoral Sul 

Foi criada principalmente com o intuito de 

conciliar a conservação ambiental com a 

presença do homem, que por se tratar de ser 

uma área de atração turística, sofre com as 

alterações antrópicas.  

Define a estrutura de ocupação da área 

compreendida entre a foz do Rio Vaza Barris e 

a desembocadura do Rio Real, com cerca de 

55,5 km de costa e largura de 10 km do litoral 

para o interior. Abrange os municípios de 

Itaporanga d‘Ajuda, Estância, Santa Luzia do 

Itanhy e Indiaroba. Inserem-se nesta APA as 

praias mais habitadas do Estado, destacando-se 

a Caueira, Saco e Abais. 

SEMARH. 

3. Área de 

Proteção 

Ambiental 

Litoral Norte 

Nessa área existem diversos conflitos 

socioambientais provenientes do uso 

inadequado e desrespeitoso da natureza. Soma-

se a essa problemática a ocupação irregular 

advinda principalmente devido ao turismo. 

Assim, essa APA foi criada com intuito de 

Compreendendo um perímetro de 

aproximadamente 473,12 km², a unidade situa-

se nos municípios de Pirambu, Japoatã, 

Pacatuba, Ilha das Flores e Brejo Grande 

SEMARH (Em 

fase de 

recategorização) 
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garantir a exploração do meio de forma a 

manter a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis. 

 

4. Refúgio de 

Vida Silvestre 

Mata do Junco 

Dentre as várias riquezas de animais e vegetais 

encontradas na área, o principal objetivo da 

criação dessa Unidade de Conservação foi o de 

proteger uma das espécies de primatas mais 

ameaçadas de extinção do Brasil, o Callicebus 

coimbrai, conhecido como guigó-de-Sergipe. 

Além disso, existe a necessidade de proteção 

do riacho Lagartixo, principal fonte de 

abastecimento da população urbana de Capela. 

É localizado no município de Capela, a 67 km 

da capital sergipana, é um dos maiores 

remanescentes de Mata Atlântica do Estado, 

com uma área total aproximada de 766 ha. 

ICMBio 

5. Monumento 

Natural Grota 

do Angico 

Além de proteger a sua grande riqueza 

biológica, foi criado para conservar o seu valor 

histórico e cultural que essa região apresenta 

para o sertão sergipano e para o Nordeste. Essa 

região foi alvo da rota do Cangaço, onde 

morreram Virgolino Ferreira, o Lampião, além 

de sua companheira Maria Bonita e outro nove 

cangaceiros. Torna-se assim, um exercício 

único de conservação ambiental e valorização 

cultural. 

Está situada no Alto Sertão Sergipano, a cerca 

de 200 km de Aracaju, entre os municípios de 

Poço Redondo e Canindé de São Francisco, às 

margens do Rio São Francisco. 

ICMBio 
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6. APA do Rio 

Sergipe 

Foi criada devido a necessidade de proteção do 

Rio Sergipe, que vem sofrendo efeitos 

deletérios provenientes das ações antrópicas. 

É formada por todo o trecho do rio Sergipe que 

serve de divisa entre os municípios de Aracaju 

e Barra dos Coqueiros. 

SEMARH 

7. Parque 

Nacional Serra 

de Itabaiana 

Estudos registram a presença de áreas de Mata 

Atlântica e de Caatinga e de inúmeras espécies 

de animais, em especial de serpentes, aves e 

répteis. 

 

O Parque possui uma área de 7966 ha abrange 

as Serras de Itabaiana, Comprida e do Cajueiro 

e está localizado a 46 km de Aracaju, capital do 

Estado de Sergipe e está distribuída pelos 

municípios de Areia Branca, Itabaiana, 

Laranjeiras, Itaporanga D´Ajuda e Campo do 

Brito 

ICMBio 

8. Reserva 

Biológica de 

Santa Isabel 

Tem como objetivo a preservação integral da 

biota e demais atributos naturais existentes em 

seus limites, principalmente a proteção da 

tartaruga marinha e seus ovos, que vinham 

sofrendo com a interferência humana direta ou 

indireta. Assim, lá desenvolvem-se medidas de 

recuperação o ambiente alterado e ações de 

manejo para recuperar e preservar os processos 

ecológicos naturais. 

A Unidade se localiza no nordeste do estado de 

Sergipe abrangendo área dos municípios de 

Pacatuba e Pirambu. Ocupa cerca de 45 

quilômetros de praias com larguras que variam 

de 600 a 5.000 metros 

ICMBio 

Fonte: Organizado pela autora a partir das consultas aos sites: www.semarh.se.gov.br e www.icmbio.go.br  

 

http://www.semarh.se.gov.br/
http://www.icmbio.go.br/
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1.2. O SNUC, A CONSERVAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS E OS CONFLITOS 

AMBIENTAIS 

 

Um dos primeiros continentes a copiar o modelo de Parque Nacional sem 

população residente foi a América Latina com o objetivo de ―proteger áreas naturais de 

grande beleza cênica para usufruto dos visitantes (de fora da área)‖ (DIEGUES, 1994, 

p.99). Em 1876, André Rebouças propôs a criação dos Parques Nacionais de Sete 

Quedas e da Ilha do Bananal. Porém, suas ideias não foram contempladas, só surgindo o 

primeiro Parque Nacional de Itatiaia em 1937 (BRITO, 2003).  

O Código Floresta de 1934 já envolvia algumas tipologias, tais como Florestas 

Protetoras, APP‘s, Florestas Remanescentes, Floresta Modelo, Floresta de Rendimento. 

O conceito de Unidades de Conservação (UC‘s) é peculiar ao Brasil e seu primeiro uso 

em documento legal foi a resolução nº 011, de 3 de dezembro de 1987 do CONAMA, 

efetuada pela SEMA. Houve, assim, uma mistura da legalização, adoção política oficial 

e fundamentação técnica do termo. (CREADO, 2011) 

Porém, a resolução apresentava várias falhas, tais como indefinições das áreas a 

serem protegidas e a situação das populações que as habitavam. Essa falta de 

esclarecimento inicial perdurou por muitos anos nas discussões, e talvez tenha 

repercutido na criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), pois se observa um distanciamento entre o que é proposto e o que é praticado. 

Para definir o conceito e os objetivos dos Parques Nacionais  

[...] foi convocada a Convenção para a Preservação da Flora e Fauna, 

em Londres, 1933, da qual participaram também delegados das 

administrações coloniais africanas. Aí definiram-se três características 

do parque nacional: a) são áreas controladas pelo poder público; b) 

para a preservação da fauna e da flora, objetos de interesse estético, 

geológico, arqueológico, onde a caça é proibida; c) e que devem servir 

a visitação pública (DIEGUES, 1994, p.99).  

 

Em 1962, a Primeira Conferência Mundial sobre Parques Nacionais foi realizada 

em Seattle (E.U.A), onde recomendou-se o ―estímulo à criação de Parques Nacionais 

marinhos; à educação ambiental; às pesquisas planejadas; à criação de unidade de 

proteção para cada espécie ameaçada e à proibição de usinas hidrelétricas dentro dos 

parques dentro dos parques‖ (DIEGUES, 1994, p.100). 

No Terceiro Congresso Mundial de Parques Nacionais, em 1982, em Bali, 

começou a aparecer mais claramente a relação entre populações locais e as unidades de 
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conservação. Nele foram reafirmados ―os direitos das sociedades tradicionais à 

determinação social, econômica, cultural e espiritual‖ (DIEGUES, 1994, p.100) e 

recomendou-se que ―os responsáveis pelo planejamento e manejo das áreas protegidas 

investigassem e utilizassem as habilidades tradicionais das comunidades afetadas pelas 

medidas conservacionistas, e que foram tomadas decisões de manejo conjuntas entre as 

comunidades que tradicionalmente manejavam os recursos naturais [...]‖ (DIEGUES, 

1994, p.100). O III Congresso resultou no Plano de Ação de Bali, que fornecia subsídio 

legal para a presença humana em Áreas Protegidas, o que foi um grande marco na 

discussão sobre a presença humana em UC‘s. 

Em 1980, a IUCN publicou um documento intitulado Estratégias Mundial para a 

Conservação objetivando proteger a diversidade biológica e genética. Nele enfatizava-se 

que: 

[...] o conhecimento profundo e detalhado dos ecossistemas e das 

espécies com as quais as populações tradicionais se encontram em 

íntimo contato e sabem como aproveitá-los de maneira sustentável. A 

Estratégia recomenda também que os sistemas tradicionais de manejo 

sejam incentivados, sem mencionar, no entanto, que se trata de 

populações locais vivendo dentro ou fora das unidades de conservação 

(DIEGUES, 1994, p.100). 

 

Na Primeira Conferência sobre Parques Culturais, em 1984 ―recomendava-se 

envolver os residentes tradicionais nas fases de planejamento e administração de 

parques e reservas; como também assegurar a essas populações o acesso aos recursos 

naturais das áreas em que vivem‖ (DIEGUES, 1994, p.100), fazendo com que as 

diversidades biológica e cultural fossem igualmente protegidas. 

A partir de 1985, iniciou-se uma série de discussões que criticavam as expulsões 

das populações locais das unidades de conservação. Uma das razões mais importantes 

que respaldavam a discussão era a necessidade de fazer com que essas populações 

absorvessem, da maneira mais adequada, as mudanças socioculturais, tecnológicas e 

industriais. 

A Constituição Federal de 1988 institui os Espaços Territoriais legalmente 

protegidos que se dividiam em três tipos: o Patrimônio Natural; Terras Indígenas e 

Quilombolas e Uc‘s. Para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado a 

todos, a política ambiental brasileira influenciada principalmente pelas discussões 

provenientes da Rio-92, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
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(SNUC), através da Lei nº 9.985/2000, que institui o SNUC, estabelecendo critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das UC‘s. 

O SNUC divide as categorias de unidades de conservação em dois grandes 

grupos: proteção integral e uso sustentável. Este inclui as categorias de: Área de 

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. Aquele engloba: Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

Os Parques Nacionais (ParNa‘s) são modalidades de proteção ambiental e foi 

regulamentado sob a forma de lei pela primeira vez no Brasil na década de 1940, em um 

contexto em que a discussão sobre a questão ambiental começa a tomar forma no 

continente sul americano. De acordo com o Art. 11. Da Lei nº 9.985/2000, ―o Parque 

Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 

e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação 

em contato com a natureza e de turismo ecológico‖ (BRASIL, 2000, p.15). Os Parques 

Nacionais cumprem, assim, a função de preservação de ecossistemas naturais, 

possibilitando pesquisas científicas e de educação, além de permitir a recreação e o 

turismo ecológico. 

Dentre os objetivos do SNUC, estão: promover o desenvolvimento sustentável, a 

pesquisa científica e a educação ambiental; proteger paisagens de notável beleza cênica. 

Além disso, há um objetivo que chama a atenção por seu teor inovador por tratar da 

proteção dos ―recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e cultura e promovendo-as social e 

economicamente‖ (BRASIL, 2000, p.22). 

Porém, são crescentes as dificuldades em manter UC‘s, dentre elas estão os 

custos elevados para a desapropriação e a remoção de comunidades que não têm o 

registro legal da área e, por isso, não podem ser indenizadas. Suas áreas são de uso 

comunitário, sendo ele regulamentado pelo costume e por normas compartilhadas 

internamente (ARRUDA, 2000). 

Da maneira com que têm sido implantadas e geridas, as UC‘s têm gerado 

consequências indesejáveis, dentre as quais estão o agravamento das condições de vida 

das comunidades (tradicionais e demais atores sociais tais como os pequenos produtores 

rurais) devido às restrições legais impostas que impossibilitam suas atividades 
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econômicas; o aumento da miséria e proliferação de favelas, pois, muitas vezes ao 

serem desapropriados não são indenizados ou a indenização não é suficiente para 

instalá-los nos centros urbanos, deslocando-os para a periferia; o aumento da 

degradação ambiental no interior das áreas de proteção ambiental por conta do 

descontentamento; a existência de vários conflitos por conta das restrições legais e com 

isso, o descumprimento da legislação pelas dificuldades financeiras e operacionais e 

políticas de fiscalização e manejo insuficientes (ARRUDA, 2000). 

Tais impasses existem devido ao modelo de conservação ambiental incorporado 

dos EUA que é fundamentado na ideia de separar pedaços do mundo natural, deixando-

o distante das alterações antrópicas, de forma intocada apenas para o homem 

reverenciar e/ou desestressar. Assim, esse modelo acentua a dicotomia homem/natureza 

e é autoritário, pois o Estado decide áreas a serem protegidas e sob que modalidade 

serão, sem consultas às pessoas que vivem em seu entorno, considerando que eles sejam 

―incapazes de desenvolver um manejo mais sábio dos recursos naturais‖ (ARRUDA, 

2000, p. 282). Ao resistirem e permanecerem, seu modo de vida e de sobrevivência não 

são reconhecidos e passam ser criminalizados. 

Nos ParNa‘s, é obrigatória a elaboração de um plano de manejo, instrumento de 

zoneamento da UC, dividindo-a em setores. De acordo com o SNUC, ―o Plano de 

Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e 

os seus corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração 

à vida econômica e social das comunidades vizinhas.‖ (BRASIL, 2002, p.23).  

A elaboração desse plano deveria acontecer de forma participativa, levando em 

consideração os interesses da comunidade local. Porém, devido ao nosso modelo de 

proteção da natureza, que conta com um plano de manejo tecnocrático, autoritário e 

excludente.  

Existem diversas definições para a construção da chamada conservação. Uma 

delas WWF/IUCN que afirma que ―conservação é o manejo do uso humano de 

organismos e ecossistemas, com o fim de garantir a sustentabilidade desse uso. Além do 

uso sustentável, a conservação inclui proteção, manutenção, reabilitação, restauração e 

melhoramento de populações (naturais) e ecossistemas.‖ (WWF/IUCN, 1980 apud. 

DIEGUES, 2000, p.1) 

O SNUC define conservação da natureza como  

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 

manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 

ambiente natural, para que possa produzir o maior beneficio, em bases 
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sustentáveis, as atuais gerações mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência 

dos seres vivos em geral (2000, p.7) 

 

Todas essas definições inserem o conceito de desenvolvimento sustentável, 

porém desconecta as aspirações e necessidades das populações locais. Assim, mesmo 

que haja menção em satisfazer as necessidades das gerações futuras, preocupa-se apenas 

em conservar o meio físico. 

Dessa forma, observamos a existência de um impasse vivenciado de um lado 

pela criação UC‘s, que impõem restrições legais ao uso de recursos naturais, e, de outro, 

pela realidade dos povoados caracterizados pela dependência econômica de seus 

moradores aos recursos naturais e de atividades econômicas e culturais não sustentáveis. 

Portanto, as leis ambientais, ao delimitar o uso daquele espaço, podem acabar 

provocando, direta ou indiretamente, conflitos ambientais que são: 

Aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, 

uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos 

grupos tem continuidade das formas sociais de apropriação do meio que 

desenvolvem ameaçadas por impactos indesejáveis (ACSELRAD, 2004, 

p.26)  

  

Assim, buscando processos mais democráticos em seu espaço, e objetivando dar 

maior visibilidade às diversidades, os atores sociais resistem aos processos de 

monopolização dos recursos ambientais nas mãos dos grandes interesses econômicos. 

Assim, os conflitos ―denunciam contradições, nas quais as vítimas das injustiças 

ambientais não só vão verdadeiramente excluídas do chamado desenvolvimento, mas 

assumem todo o ônus dele resultante‖ (ZHOURI, LASCHEFSKI, PEREIRA, 2005, p. 

18).  

 Para entendermos melhor como a apropriação dos recursos em UC‘s pode ser 

vista de forma positiva, temos que entender que os tipos de apropriação podem ser 

técnica, social e cultural do mundo material. Nesse sentido, os conflitos se iniciam 

desde a concepção e/ou planejamento de certa atividade espacial ou territorial 

(ZHOURI, LASCHEFSKI, 2010). 

O meio ambiente é um terreno contestado material e simbolicamente onde as 

lutas por recursos ambientais são também lutas por sentidos culturais. A investigação do 

espaço simbólico evoca a legitimação de acordos e a regulação dos conflitos.  

―Investigar o espaço simbólico onde desenvolvem-se os conflitos ambientais 

significa assim esclarecer as condições de instauração de princípios de 

referência evocados para legitimar acordos e regular conflitos que envolvam 

a noção de natureza e de meio ambiente‖ (ACSELRAD, 2004, p.20). 
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Podemos dizer que os conflitos ambientais surgem dessas distintas práticas de 

apropriação. Para Zhouri & Laschefski (2010), existem três tipos de conflitos 

ambientais: os distributivos, os espaciais e os territoriais. Conflitos ambientais 

distributivos ―são aqueles que, manifestadamente, indicam graves desigualdades sociais 

em torno do acesso e da utilização dos recursos naturais‖ (idem, 2010, p. 18). ―Os 

conflitos ambientais espaciais abrangem aqueles causados por efeitos ou impactos 

ambientais que ultrapassam os limites entre os territórios de diversos agentes ou grupos 

sociais, tais como emissões gasosas, poluição da água etc.‖ (idem, 2010, p. 21). 

Já ―os conflitos ambientais territoriais marcam situações em que existe 

sobreposição de reinvindicações de diversos segmentos sociais, portadores de 

identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte espacial‖ 

(ZHOURI, LASCHEFSKI, 2010, p. 23). Surgem quando o ―sistema de apropriação do 

espaço, com suas consequências sociais e ambientais, choca-se com os territórios 

gerados por grupos cujas formas de uso dependem, em alto grau, dos ritmos de 

regeneração natural do meio utilizado‖ (idem, p. 25). 

As lutas por recursos ambientais são também lutas de sentido cultural. Assim, 

para a compreensão dos conflitos ambientais se devem analisar os espaços de 

apropriação simbólica, os espaços de apropriação material dos recursos do território, 

pois neles desenvolvem-se as lutas sociais, econômicas e políticas pela apropriação dos 

diferentes tipos de capital (ACSELRAD, 2004). 

Para uma melhor compreensão dessa discussão é importante que o conceito de 

desenvolvimento sustentável seja repensado, de forma a levar em consideração a sócio-

diversidade da comunidade envolvida no processo de conservação, afim de que os 

conflitos sejam minimizados. 

 

 

1.3. O DISCURSO DA SUSTENTABILIDADE E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

A questão ambiental vem ganhando espaço nas discussões mundiais. O modelo 

capitalista adotou o chamado desenvolvimento sustentável na busca de soluções para a 

crise ambiental. Porém, o próprio conceito já esbarra na conjectura pregada, já que o 

desenvolvimento visa alcançar sempre níveis mais elevados de lucratividade. Tal fato 
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contraria a noção de sustentabilidade que propõe a extração equilibrada dos recursos da 

natureza, de forma que ela consiga absorver os resíduos provenientes da produção. 

O termo desenvolvimento sustentável teve origem do termo 

ecodesenvolvimento. Este foi elucidado primeiramente por Maurice Strong e 

aperfeiçoado por Ignancy Sachs, pretendia conciliar o desenvolvimento com os limites 

oferecidos na natureza. Porém, segundo Morales e Ennes (2010), apesar dos dois terem 

semelhanças, o desenvolvimento sustentável possui cinco princípios básicos: integração 

entre conservação da natureza e desenvolvimento; equidade e justiça social; busca pela 

autodeterminação social; integridade ecológica e diversidade cultural. 

Teoricamente, o que propõe o desenvolvimento sustentável é bastante viável 

para amenizar a crise ambiental. Porém, na prática, o modelo capitalista tem o 

incorporado, desenvolvendo medidas para se beneficiar da imagem do ambientalismo 

correto, sem se preocupar de fato com os danos causados ao meio ambiente. 

Somando-se ao isso, temos o fato do nosso atual modelo de ambientalismo não 

refletir as aspirações e os conceitos da relação homem/natureza nos países do Sul. 

Sendo assim, a instauração de UC‘s provoca cada vez mais conflitos com as populações 

de seu entorno. Porém, estudos contrários a esse pensamento defendem o envolvimento 

das comunidades locais para o êxito da conservação das áreas protegidas. Segundo 

Diegues (1996) faz-se necessário: 

 

―Pensar na criação de áreas protegidas como espaços territoriais onde a 

necessidade de uma relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza é 

afirmada positivamente, não de forma excludente como hoje prevê a 

legislação de parques e reservas, mas de forma a beneficiar as populações 

locais‖. (DIEGUES, 1996, p.97) 

 

Para Teixeira (2005), quando não se problematizam as características 

socioambientais dos sujeitos e comunidades diretamente envolvidas, a natureza é 

naturalizada. ―Na medida em que as características que definem a especificidade da 

sociedade não foram consideradas devidamente, submeteu-se o que era singular ao rol 

de soluções técnicas para a conservação ambiental‖ (TEIXEIRA, 2005, p.59). 

Atualmente, a política preservacionista no Brasil trata sociedade e natureza como se 

fossem dissociadas e independentes, o que restringe as UC‘s de proteção integral de 

desenvolverem soluções além de técnicas de uso de recursos naturais. 

Segundo Leff (2005), a noção de sustentabilidade deve propor transformações 

em duplo sentido, ou seja, deve estar associada à preocupação de resolver tanto as 
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desigualdades sociais quanto os problemas ambientais. ―[...] Os valores e interesses 

sociais que definem o significado cultural, as formas de acesso e os ritmos de extração e 

transformação dos recursos naturais constituem processos simbólicos e sociais, de 

caráter extraeconômico [...]‖ (LEFF, 2005, p.65). Sendo assim, o manejo para a 

conservação de áreas naturais deve levar em consideração as representações presentes 

no imaginário das comunidades. 

  ―O desenvolvimento sustentável foi definido como ‗um processo que permite 

satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender 

as gerações futuras‘.‖ (LEFF, 2005, p.19). Porém, essa noção não leva em consideração 

os processos ambientais e os valores humanos.  

  O debate sobre o desenvolvimento sustentável leva-nos à conclusão de que há 

uma enorme distância entre seu discurso e sua prática, pois é incorporado com êxito ao 

discurso oficial, porém não alcançou efetivamente os resultados esperados. ―Um dos 

entraves a implantação do conceito de desenvolvimento sustentável é a distância dos 

tomadores de decisão em relação à realidade‖ (VIANNA, 2004, p.23) 

  Da forma como esse conceito é aplicado, percebemos que esse desenvolvimento 

não promove o envolvimento da comunidade e podemos dizer que ―desenvolver uma 

pessoa ou uma comunidade significa retirá-la do seu invólucro ou contexto ambiental; 

descomprometê-la com seu ambiente‖ (VIANNA, 2004, p.24). Dessa forma, seria mais 

adequado substituir esse conceito pelo de envolvimento sustentável que deve buscar o 

fortalecimento econômico social, cultural e ecológico e o desenvolvimento de técnicas 

que melhorem a compreensão da realidade estudada. 

  O Envolvimento Sustentável tem dois princípios básicos: a promoção do 

fortalecimento e diminuição do distanciamento da relação homem/natureza, valorizando 

e aprimorando as formas de manejo tradicional; o desenvolvimento de métodos 

participativos e deliberativos equânimes na gestão das Unidades de Conservação 

(VIANNA, 2004). 

  Mostrando como o Desenvolver e o Envolver estão ainda distantes na hora da 

prática, devem ser pensadas técnicas participativas que aumentem o envolvimento e o 

poder deliberativo na gestão local das áreas protegidas. Assim, o envolvimento 

sustentável da comunidade acabaria com a pseudoparticipação no processo de 

conservação, promovendo a desinvisibilização da população local, o que poderia 

contribuir significativamente com a manutenção do UC. 
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1.4. O PARADIGMA CONSERVACIONISTA BRASILEIRO 

 

Para Thomas Kuhn (1991), as ciências evoluem através de paradigmas que são 

modelos, representações e interpretações de mundo universalmente reconhecidas, que 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade científica. 

Os paradigmas são os pressupostos das ciências, pois é por meio deles que os 

cientistas buscam respostas para os problemas colocados pelas ciências. A prática 

científica, ao fomentar leis, teorias, explicações e aplicações, cria modelos em que se 

baseiam as tradições científicas. Segundo Kuhn, os ―paradigmas são as realizações 

cientificas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornece problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência‖ (KUHN, 

1991, p.13).  

Tentando resgatar e até mesmo combater o desperdício da variada experiência 

social, para tornar visíveis as iniciativas e os movimentos alternativos e para lhes dar 

credibilidade, Santos (1989) propõe um modelo diferente de racionalidade.  

―O paradigma da ciência moderna travou desde o início uma luta cerrada contra 

a linguagem vulgar do senso comum‖ (SANTOS, 1989, p.111), preconizando que a luta 

pelo rigor da linguagem deveria ser conduzida com seriedade, criando uma grande 

tensão entre a linguagem técnica e a metafórica: ―a linguagem técnica desempenha um 

papel importante na primeira ruptura (que separa a ciência do senso comum) enquanto a 

linguagem metafórica é imprescindível para a segunda ruptura (que supera tanto a 

ciência como o senso comum num conhecimento prático esclarecido)‖ (idem, p.116). 

Assim, a ciência é construída através dessa tensão distinta entre os cientistas nos 

diferentes momentos sociológicos e metodológicos dos processos científicos, 

originando o que Santos (2006) chamou de linguagem técnica popular que é o conjunto 

de conceitos que comporta todas as configurações linguísticas intermédias. 

Segundo Ruivo (2006), muitas das polêmicas a respeito da ciência são causadas 

pelo desconhecimento mútuo das linguagens usadas, pois a linguagem com que se faz 

ciência é ela mesma também um elemento da própria produção científica tornando-a, 

muitas vezes, incompreensível no seio da comunidade. 

Essa incompreensão se deve ao fato da Ciência representar o que os cientistas 

fazem e não aquilo sobre o qual eles dizem fazer, pois há uma incompatibilidade entre a 

linguagem utilizada entre eles e a que eles utilizam para se comunicarem com a 

sociedade. ―Um dos grandes obstáculos à compreensão mútua é, frequentemente, um 
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desconhecimento da linguagem do outro. Precisamos dominar a linguagem do nosso 

campo, que é já é difícil por excelência e daí seremos capazes de rumar nos campos dos 

outros, sem precisarmos aprender o seu alfabeto‖ (RUIVO, 2006, p.588). 

Assim, é indispensável que a essa linguagem técnica incorpore outros saberes, 

constituindo um novo senso comum, o que poderia se dar através do uso da 

interdisciplinaridade para integrar essas diversas linguagens. ―A abertura da ciência a 

outros saberes, a importância da interdisciplinaridade (que é hoje indubitavelmente um 

dos caminhos mais promissores da investigação), a criação de um novo senso comum, 

são desafios que subscrevo sem reservas‖ (RUIVO, 2006, p. 597). 

Porém, a ciência da conservação tem suas raízes no paradigma cartesiano 

marcado pelo positivismo que considera as leis como imutáveis. Dessa forma, essa 

ciência torna-se reducionista por dividir o objeto analisado em partes, e generalizado 

por achar que as leis são universais, sendo válidos para todos os povos, lugares e 

tempos. ―O problema com a consciência normal é que confere credibilidade a opiniões 

somente quando definidas em linguagem ‗científica‘ que pode ser inadequada para 

descrever experiências complexas e mutantes das populações rurais e outros atores 

envolvidos na conservação e desenvolvimento‖ (PIMBERT; PRETTY, 2000, p. 185). 

A ideologia preservacionista pressupõe que para a conservação da vida selvagem 

é necessário restringir totalmente o uso dos recursos. Porém, essa concepção mostra-se 

incipiente, posto que a justamente a biodiversidade existente foi ocasionada por 

perturbações que ocasionaram a instabilidade desses sistemas. ―Estudos recentes 

indicam que parte da perda da biodiversidade observada em áreas protegidas tem raízes 

nas restrições impostas nas atividades das comunidades locais‖ (PIMBERT; PRETTY, 

2000, p. 189). 

A nossa política ambiental adotou, para a proteção da natureza a criação de 

UC‘s, a função de preservar e restaurar a biodiversidade, dentre muitos outros objetivos, 

apresentando muitas vantagens. Porém, por ser um modelo exportado dos EUA, não 

reflete nossas aspirações socioeconômicas e culturais, assumindo muitas vezes, um 

caráter preservacionista, tecnocrático, autoritário. 

A política conservacionista além de reducionista é disciplinar, ou seja, atua 

apenas sob uma ótica. Além disso, o plano de manejo desconsidera os conhecimentos 

das populações locais em detrimento do científico. Porém, ―as populações rurais e 

nativas, como gestoras de sistemas complexos, tem muitos critérios a pesar e combinar 
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na escolha das atividades de manejo que influenciam o destino da diversidade 

biológica‖ (PIMBERT; PRETTY, 2000, pg. 186).  

Devido ao absolutismo desse paradigma, outras possibilidades são excluídas. 

Para agir e mudar o mundo precisamos de formas pluralísticas de pensa-lo. Para uma 

maior eficácia da conservação é importante se distanciar do paradigma positivista, 

reducionista e generalista, para procurar valores, métodos e enfoques alternativos. Além 

disso, poderia ajudar a promoção da interdisciplinaridade na questão ambiental, ou seja, 

inserir questões socioeconômicas, culturais, de uso territorial. 

A construção de um novo paradigma pode promover a descentralização do 

poder, remoção de padrões e restrições para que as necessidades das populações para 

uma vida sustentável sejam priorizadas. Esse caminho pode ser alcançado através do 

desenvolvimento de políticas para ação local. 

Dessa forma, Diegues (1996; 2000) aponta para a necessidade de construção de 

um paradigma ambiental que promova a conservação se atendo ao aspecto social. Para 

tanto, devem ser adotada a visão sistêmica e interdisciplinar do ambiente. Respaldado 

nesse pensamento, Leff (2006) defende a construção de uma nova racionalidade 

ambiental, pautada em processos mais democráticos do conhecimento. 

Partindo da prerrogativa da necessidade de elaboração de paradigmas do 

conhecimento e novos saberes para construir outra realidade social, Leff (2005) propõe 

a formação do saber ambiental. 

  Leff propõe que é na construção da racionalidade ambiental em detrimento da 

racionalidade capitalista que se forma o "saber ambiental". Este pressupõe a integração 

inter e transdisciplinar do conhecimento, para explicar o comportamento de sistemas 

socioambientais complexos, a fim de se construir um campo de conhecimentos teóricos 

e práticos orientado para a rearticulação das relações sociedade-natureza.  

  Segundo ele, o saber ambiental ultrapassa as "ciências ambientais", pois engloba 

os valores éticos, os conhecimentos práticos e os saberes tradicionais. Surge da exclusão 

gerada no desenvolvimento das ciências naturais, pautadas no conhecimento científico, 

e do desconhecimento da complexidade que não pode ser explicada pelas suas teorias.  

  A partir da construção de um novo paradigma pautado em estilos alternativos de 

desenvolvimento, que revalorizassem as dimensões socioambientais, o resgate da 

diversidade cultural em benefício de um manejo integrado e sustentável dos recursos 

existentes nas localidades consideradas, formulado e executado a partir dos princípios 
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da sustentabilidade ecológica, democracia ambiental e autogestão comunitária (LEFF, 

2006). 

  O saber ambiental sendo um processo em construção complexo contrariaria os 

"paradigmas normais" do conhecimento. Ele ultrapassa o campo da racionalidade 

científica e da objetividade do conhecimento, propondo a revalorização de um conjunto 

de saberes sem pretensão de cientificidade (LEFF, 2006, p. 168). Dessa forma, há uma 

busca pelo que as ciências ignoram, pois, além de desconhecerem os outros saberes, 

subjugam-nos. 

  O conhecimento disciplinar apresenta caráter limitado e parcial, pois não 

estabelece conexões entre o social e o natural, restringindo-se a internalizar normas 

ecológicas e tecnológicas. Assim, a crise ambiental necessita da internalização do saber 

ambiental, pois exige um pensamento complexo e metodologias de pesquisas 

alternativas. A emergência dessa crise provoca uma profunda mudança de referenciais 

ideológicos e culturais, forçando a transformação de um conjunto de paradigmas do 

conhecimento teórico e dos saberes práticos. 

  Assim, o paradigma emergente (SANTOS, 1989), ao fazer ressurgir as paixões e 

os sentimentos, pode acarretar uma transformação social. Assim, além da luta constante 

por um novo conhecimento é necessário que a sociedade reconheça-se nele. Isso porque 

se esse conhecimento não for apropriado por aqueles a quem se destina, de nada valerá. 

  Para Santos (1989), todo conhecimento é científico-natural e científico-social; é 

local e total; é autoconhecimento; e visa constituir-se em senso comum. Todo o 

conhecimento científico-natural é científico-social, pois a superação paradigmática 

necessária para uma maximização da inteligibilidade da natureza ocorrerá sobre a égide 

das ciências sociais. Isso ocorre pela facilidade de aplicação das teorias físico-naturais 

ao domínio social. Assim, a ciência social pode ser considerada o catalizador de sua 

fusão com a ciência natural porque coloca o indivíduo no centro do conhecimento. 

  Todo o conhecimento é local e total, apontando a necessidade da 

interdisciplinaridade para analisar o objeto como um todo e não em partes. Para não 

tornar o conhecimento em algo puramente determinístico e descritivo, faz-se necessário 

que seja adotada uma pluralidade metodológica. É também autoconhecimento, pois o 

objeto é continuação do sujeito por outros meios, uma vez que a ciência é autobiografia 

ao tentar explicar cientificamente seus fenômenos. Por fim, todo o conhecimento 

científico visa constituir-se em senso comum, pois nos ensina a viver e traduz um saber 
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prático, podendo, assim, fundar uma nova racionalidade. O conhecimento do paradigma 

emergente visa, assim, à superação da dicotomia homem/natureza. (SANTOS, 1989) 

 

 

 

1.5. A BASE DE UM PARADIGMA AMBIENTAL: OS SABERES AMBIENTAIS 

 

A conservação ambiental deve refletir nossa realidade ecológica, cultural, social, 

econômica, etc. Deve partir de estudos interdisciplinares que valorizem o conhecimento 

acumulado por gerações pela comunidade. Assim, no processo de conservação os 

conhecimentos sobre o uso e o manejo sustentável dos recursos naturais, suas formações 

ideológicas, práticas culturais e técnicas tradicionais, constituindo o saber ambiental de 

uma comunidade devem ser considerados. Para isso, a concepção de que o saber 

científico é unicamente verossímil deve ser descontruída (LEFF, 2005). 

―Ainda que haja, no texto da lei da criação da Reserva, menção da importância 

da cultura local, a aplicação da legislação atual restritiva quanto ao uso dos recursos 

naturais repercutirá sobre as formas tradicionais de uso dos recursos naturais‖ 

(DIEGUES, 1999, p.7).  Como foi visto anteriormente, desde a década de oitenta 

discute-se explicitamente sobre a importância da manutenção das comunidades locais, 

porém, na prática pouco tem se feito para mantê-las com boas condições de vida em seu 

ambiente natural. 

Dada a importância do saber acumulado tradicionalmente pelas comunidades é 

importante ater-se aos seus saberes locais. O chamado saber local das comunidades e 

seus fundamentos não são, necessariamente, os mesmos do saber técnico e acadêmico e 

por isso torna-se elemento constituinte de um saber maior, mais abrangente e complexo. 

Por isso, devem ser levados em consideração pela gestão local da unidade de 

conservação (LEFF, 2005). 

Para que a população utilize de uma melhor forma os recursos existentes na área 

do Parque Nacional, seria necessário um ajuste entre as restrições legais que são 

características e os aspectos culturais e econômicos das comunidades (DIEGUES, 

1996). Para subsidiar esses ajustamentos entre as atividades humanas e a UC, é 

necessária a compreensão dos aspectos culturais das comunidades e das possibilidades 

de mudanças.  
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A questão ambiental está longe de ser solucionada somente a partir da análise 

dos problemas da natureza dissociando-os dos do ser humano. Autores como Leff 

(2005; 2006) defendem que o saber ambiental é um importante articulador entre tal 

problemática: 

 
O saber ambiental não se esgota na finalização (aplicação) do conhecimento 

existente para resolver problemas complexos [...] Emerge da falta insaciável 

de conhecimento que impede o saber para a busca de novos sentidos de 

civilização, novas compreensões teóricas e novas formas práticas de 

apropriação do mundo (LEFF, 2005, p.149). 

 

O saber ambiental pode atravessar o campo da disputa entre o campo ambiental 

e o das políticas de desenvolvimento sustentável. Pode também inserir-se em diferentes 

espaços institucionais e incorporar-se em diferentes domínios do conhecimento, 

induzindo transformações diferenciadas nos objetos científicos, seus campos temáticos 

e suas práticas disciplinares. (LEFF, 2006). 

Os saberes integram princípios e valores ecologistas; sabedorias tradicionais de 

manejo; ciência e técnicas que servem de suporte ao desenvolvimento sustentável. Uma 

gestão ambiental que parta desses pressupostos considera que estão fundidos na 

comunidade: a consciência sobre o meio em que vivem; o saber sobre as propriedades e 

formas de manejo sustentável; formas simbólicas e o sentido de suas práticas sociais; 

apropriação cultural e a assimilação do conhecimento científico, admitindo que haja 

intercâmbio de conhecimento (LEFF, 2005). 

Para isso, é imprescindível a construção de indicadores interprocessuais que 

avaliem: a qualidade de vida, a valorização socioeconômica e cultural dos recursos 

naturais, impactos ambientais em nível local ou global que interfiram e o 

condicionamento ambiental da demanda demográfica (LEFF, 2005). 

A desinformação sobre as alterações que as UC‘s restritivas podem acarretar um 

receio generalizado entre moradores, pois os mesmos muitas vezes não compreendem o 

motivo das proibições. Assim, os moradores podem ver a áreas como um lugar de 

carências, de dificuldades e até de abandono, sendo a migração, vista por muitos, como 

a solução de seus problemas. 

A concepção de que a conservação de áreas naturais só se concretiza se 

estiverem protegidas do ser humano, sendo este considerado sempre um ―malfeitor‖, 

não leva em consideração que a grande biodiversidade existente é proveniente da 

desordem provocada por perturbações antrópicas. Assim, essa noção que toma os 
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ecossistemas como estáveis tem se mostrado incipiente, posto que a justamente a 

biodiversidade existente foi ocasionada por perturbações que ocasionaram a 

instabilidade desses sistemas. ―Estudos recentes indicam que parte da perda da 

biodiversidade observada em áreas protegidas tem raízes nas restrições impostas nas 

atividades das comunidades locais‖ (PIMBERT; PRETTY, 2000, p. 187).  

Ao discutir sobre a capacidade da comunidade conservar ou não o meio em que 

vivem, é importante compreender que o ambientalismo pode designar um conjunto de 

práticas ou a uma ideologia. Assim, há três situações diferentes onde as comunidades 

podem apresentar: 1. Ideologia sem a prática efetiva da conservação (apenas apoio 

verbal); 2. Práticas sustentáveis e uma cosmologia lavoisierana ―Essas sociedades têm 

uma ideologia de exploração limitada dos recursos naturais, em que os seres humanos 

são mantenedores do equilíbrio do universo, que inclui tanto a natureza como a 

sobrenatureza‖ (CUNHA; ALMEIDA, 2009, p. 288); 3. Práticas culturais sem a 

ideologia conservacionista (mantem estoques de recursos), onde as populações que 

―embora sem uma ideologia explicitamente conservacionista, seguem regras culturais 

para o uso dos recursos naturais que, dada a densidade populacional e o território em 

que se aplicam, são sustentáveis‖ (idem, p.288). 
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2. CAPÍTULOII – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1.  ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1.1. O PARQUE NACIONAL SERRA DE ITABAIANA 

 

O Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI) foi criado por meio de 

decreto Presidencial em 15 de junho de 2005. O Parque possui uma área de 7966 ha 

abrange as Serras de Itabaiana, Comprida e do Cajueiro e está localizado a 46 km de 

Aracaju, capital do Estado de Sergipe e está distribuída pelos municípios de Areia 

Branca, Itabaiana, Laranjeiras, Itaporanga D´Ajuda e Campo do Brito. Estudos 

registram a presença de áreas de Mata Atlântica e de Caatinga e de inúmeras espécies de 

animais, em especial de serpentes, aves e répteis.  

No entorno da Serra de Itabaiana, uma das áreas que constituem o PARNASI, 

existem 24 povoados, dentre os quais foi escolhido o povoado Ribeira, localizado na 

encosta na Serra da Cajaíba, conforme podemos observar na figura 01. Sua escolha foi 

motivada a partir de visitas in locus, pelo fato se tratar de um povoado com distinções 

socioeconômica e espacial de outros povoados já estudados pelo grupo GEPPIP. Além 

disso, vale ressaltar que o povoado vivenciou um grande apogeu econômico, o que nos 

instigou a investigar as razões do retrocesso. 

 

2.1.2. O POVOADO RIBEIRA 

 

O povoado Ribeira está localizado a cerca vinte e um quilômetros de Itabaiana 

no sentido Aracaju com acesso através do povoado Cajaíba, se deslocando de carro 

cerca de vinte quilômetros de estrada de chão da BR 235 até o local do banho e cerca de 

quatorze quilômetros até o centro da comunidade. O ponto que dá acesso à estrada de 

terra na BR 235 dista sete quilômetros da sede do município. Antigamente, o povoado 

pertencia à região sul do município de Campo do Brito, mas atualmente o povoado 

pertence ao município de Itabaiana. 

O povoado Ribeira se desenvolveu partir de um pequeno comércio gerado a 

partir de uma feira livre, que apresentava trabalhadores dos engenhos de açúcar da 

região do rio Vaza-Barris. Havia na região da Ribeira e em localidades próximas, 

aproximadamente oito usinas de açúcar, o que abria uma grande demanda de mão-de-

obra e em consequência criava um bom poder aquisitivo para a população ali residente. 
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Fonte: http://serradeitabaiana.blogspot.com.br/  

Figura 01. Localização do PARNASI e do Povoado Ribeira 

http://serradeitabaiana.blogspot.com.br/
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Lá, encontram-se os Poções da Ribeira, um atrativo natural com vasta vegetação 

nativa e formações rochosas com paredões que chegam a medir 100 metros de altura, 

onde passa o riacho Ribeira que possui pequenas quedas d'água e poços para banhos. 

Poções da Ribeira é um vale encravado em 'V', com predominância de rochas 

magmáticas da Era Pré-Cambriana, localizado no domo esvaziado de Itabaiana. 

A Ribeira é um dos mais antigos povoados do município de Itabaiana. Suas 

primeiras construções foram realizadas em 1867, com as primeiras casas residenciais 

construídas ao redor da capela, que existe até os dias atuais, e que segundo os 

moradores mais velhos do povoado, a capela que deu origem a Ribeira foi construída 

pelos senhores Pregentino, Pedrinho e José Líbano, alguns dos primeiros moradores do 

povoado. 

O povoado Ribeira, viveu seu apogeu entre os anos de 1920 e 1950, época em 

que sua feira tinha um grande movimento, chegando a abater vinte bois em cada feira. 

Todo este movimento era em virtude de virem pessoas de outras regiões como: 

Genipapo (Lagarto), Gameleira (Campo do Brito), Cajueiro e Boqueirão (Areia 

Branca), Cajaíba, Mangabeira, São José, Dunga, Carrilhos e outros lugares próximos. 

Em 1938, durante a administração do senhor Dorinha (prefeito de Itabaiana), 

este adquiriu um sítio do Sr. João Lagarto, através da prefeitura, com a finalidade de 

ampliar o povoado. Assim, construiu uma nova praça com um mercado coberto para os 

feirantes, e todo o comércio, com exceção da venda de carne, era feito ao ar livre 

embaixo das árvores. 

Parte do sítio adquirido foi doado ao senhor Toinho Martins, para que o mesmo 

construísse um mercado de carne. Por outro lado, o senhor Toinho Martins ficaria com 

o direito de cobrar uma taxa sobre seus usuários. O povoado possuía um antigo mercado 

de carne na antiga praça da feira, de propriedade da senhora Dona Santa, que também 

cobrava uma taxa daqueles que usava o referido mercado. Porém, o antigo mercado 

ficou fechado. 

Antes de chegar ao local onde se instala o paredão, os pilões e os cânions dos 

Poções da Ribeira, passa-se pela ponte do riacho Santo Antônio e se percebe uma densa 

vegetação nativa, além de montanhas e pedras cristalizadas, formando paredões de 

100m de altura que servem para os administradores do rapel e alpinismo. 
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2.2.  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

A proposta metodológica desenvolvida foi pautada nos estudos etnoecológicos, 

reconhecendo-os como um campo de cruzamento de saberes e busca uma integração 

entre a Antropologia e a Biologia no estudo das relações entre as sociedades humanas e 

a natureza. Preocupados em não dissociar os problemas ambientais dos sociais, 

adotaremos como metodologia o trabalho de campo, entendendo-o como ―[...] uma 

vivência, ou seja, é um estabelecimento de uma relação produtora de conhecimento‖ 

(BRANDÃO, 2007, p. 13). Nesta direção, foram feitas visitas preliminares ao povoado, 

sem levar questionários, gravador ou qualquer outro instrumento para registrar a 

entrevista. Segundo o mesmo autor é necessário passar algum tempo de ―contaminação‖ 

com o local, ou seja, não entrar diretamente numa relação de pesquisa. 

Tal posicionamento objetiva evitar e diminuir a incidência da ―resposta 

espelho‖, que é aquela dada pelo entrevistado porque é aquilo que ele pensa que o 

entrevistador quer ouvir. De acordo com Brandão a resposta espelho ocorre: 

[...] quando o grau de confiabilidade ainda é pequeno, muitas vezes   

faz isso através de uma atitude defensiva, que é essa de um espelhar a 

sua resposta, ou seja, ao invés de dizer a coisa como pensa, ela diz de 

uma maneira não comprometedora e ao mesmo tempo de maneira não 

ofensiva (2007, p. 26).  

 

O trabalho de campo foi dividido em quatro etapas: 1ª visitas preliminares; 2ª 

aplicação de questionários quantitativos; 2ª realização de entrevistas de cunho 

qualitativo; 3ª observações in locus dos dados colhidos. 

As entrevistas se basearam na metodologia da história oral que se refere às 

informações obtidas por meio de relatos orais. Mais precisamente, ―a história oral 

registra experiência vivida ou o depoimento de um indivíduo ou de vários indivíduos de 

uma coletividade.‖ (LANG, 1996, p. 34). Das várias técnicas de história oral, 

utilizaremos a de história de vida, pois são utilizadas como ―ferramenta valiosa‖ para 

intensificar os estudos das ―profundezas dos seres humanos‖. Essa técnica nos coloca no 

ponto de encontro das relações o interior e exterior do indivíduo. 

Para o presente estudo, a importância das fontes orais passa, também, por sua 

capacidade de dar visibilidade a processos sociais não perceptíveis por meio de fonte 

tradicionais de pesquisa. Ou seja, é a utilização de fontes orais que viabilizará 

reconstruir as relações sociais nos povoados estudados. 
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Para coletar os dados foram feitas entrevistas com moradores do povoado 

Ribeira, todos localizados no entorno do PARNASI. Os dez entrevistados
3
 foram 

escolhidos a de acordo com a faixa etária e tempo de vivência no povoado, acima de 50 

anos e com mais de 30 anos, respectivamente.  

Foram aplicados 48 questionários de cunhos quantitativos, que terão caráter 

complementar, já que os dados que serão a fonte das informações para atender os 

objetivos da presente pesquisa serão os de cunho qualitativo. A técnica quantitativa, seja 

a de amostragem ou outra, serve principalmente para se conhecer a intensidade de um 

fenômeno, o quanto se espraia por um grupo ou camada, como atinge grupos ou 

camadas diferentes (QUEIROZ, 1988). 

As entrevistas de cunho qualitativo foram realizadas com os moradores das 

comunidades do entorno do PARNASI, ―para efeito de compreender aspectos 

psicológicos, cujos dados não podem ser coletados de modo completo por outros 

métodos devido à complexidade que envolve a pesquisa‖ (OLIVEIRA, 1998, p.119). 

Nesse caso, tivemos estudos dirigidos à análise de atitudes, motivações, expectativas, 

valores, opiniões. 

Na técnica qualitativa, é necessário que o entrevistador tenha jogo de cintura 

pessoal, capacidade de sentir através das pessoas. É preciso ter um roteiro, mas o 

principal roteiro é nossa sensibilidade, diferente das pesquisas quantitativas que 

requerem questionários prontos, podendo muitas vezes, mutilar vários aspectos 

(BRANDÃO, 2007).  

Nosso trabalho não se guiou por roteiros, mas por histórias que ouvimos e que 

formaram redes que foram analisadas posteriormente, sem a escolha de apenas uma ou 

outra técnica.  

No período compreendido entre abril a julho de 2012, os integrantes do GEPPIP, 

realizaram trabalho do campo, onde foram aplicados questionários (ver anexo A-1 e A-

2) de cunho quantitativo, a fim de obtermos um melhor conhecimento do perfil 

socioeconômico dos moradores dos povoados. Além disso, buscou-se um levantamento 

prévio sobre a os saberes locais desses moradores. 

                                                           
3
 Segundo Brandão existem três tipos de entrevistado: ―Entrevistado de dado é o sujeito pobre de 

experiência, ou então o sujeito de experiência, mas fechado, de quem eu não consigo na entrevista mais 

do que alguns dados, mais que algumas informações a respeito de como a coisa é. Depois o sujeito, o 

entrevistado, o informante que me dá material crítico, que me dá realmente discurso; é o sujeito que fala, 

que explica, que me diz uma história [...] que interpreta fatos. Por último, o informante especialista, o 

informante que não só produz dados populares com muita precisão, como também é aquele que entende 

profundamente da coisa, e ele fala como um especialista‖ (2007, p.18).  
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No período compreendido entre abril e novembro de 2013, foram realizadas as 

entrevistas de cunho qualitativo. Estas eram compostas por um roteiro de perguntas com 

respostas abertas que objetivaram avaliar: a qualidade de vida dos moradores a 

valorização cultural, econômica e social dos recursos; os impactos ambientais 

existentes; condicionamento ambiental da dinâmica demográfica; percepção sobre o 

meio em que vivem; o saber sobre as propriedades e formas de manejo sustentável dos 

recursos; as formações simbólicas e o sentido de suas práticas sociais; a apropriação 

cultural e assimilação do conhecimento científico às práticas e saberes tradicionais de 

uso dos recursos da comunidade local.   

O trabalho de campo foi baseado na história oral que ―registra experiência vivida 

ou o depoimento de um indivíduo ou de vários indivíduos de uma coletividade‖ 

(LANG, 1996, p. 34), estando longe ter uma abordagem objetivista, ou seja, não se 

busca informações puras e fiéis do processo relatado, mas sim a subjetividade presente 

nele.  

Segundo Queiroz ―a escolha de uma ou outra técnica não pressupõe apenas 

diferenças na maneira de aplicá-las, mas inclusive, e, sobretudo, diferença nas 

preocupações do pesquisador com relação aos dados que pretende obter‖ (1988, p.22). 

A principal técnica utilizada foi a técnica de história de vida
4
 que é em geral muito útil 

para um primeiro levantamento de questões e de problemas ao se notar a inexistência de 

conhecimentos a respeito. Também é da maior utilidade como meio de verificação e de 

controle do que já foi colhido por outros meios‖ (1988, p.35). A autora fala ainda que a 

história de vida é, portanto, a técnica que capta o que sucede na encruzilhada da vida 

individual com o social, ou ainda é o ponto de intersecção das relações entre o que é 

exterior ao indivíduo e que ele traz em seu íntimo. 

Para a autora, as histórias de vida devem ser utilizadas como ―ferramenta 

valiosa‖ para intensificar os estudos das ―profundezas dos seres humanos‖. É por meio 

dessa técnica que nos coloca no ponto de encontro das relações o interior e exterior do 

indivíduo. (QUEIROZ, 1988). Porém, a história de vida pode mostrar um aspecto 

parcial da realidade; assim sendo, não pode ser utilizada isoladamente, mas deve ser 

                                                           
4
 A partir da análise da memória podemos captar as dimensões do tempo individual através da vida 

privada do depoente e do tempo coletivo perfilando o caráter social, podendo reconstituir assim, essas 

relações de poder. ―A memória, principal fonte dos depoimentos orais, é um cabedal infinito, onde 

múltiplas variáveis [...] dialogam entre si, muitas vezes revelando lembranças‖ (DELGADO, 2006, p.16). 

Assim, os relatos mnêmicos serviram para constituir a história de vida dos entrevistados 



CAPÍTULOII – Procedimentos Metodológicos                                                                            41 

 

completada e esclarecida por toda a sorte de dados colhidos segundo outras técnicas, 

que podem ser depoimentos, biografias, autobiografias, etc.  

Com auxílio do gravador, com autorização prévia do entrevistado, gravamos as 

entrevistas.  Foram utilizados cadernos de campo para anotações das observações gerais 

e mais especificamente no que diz respeito às práticas materiais (agropecuária, extração 

mineral, vegetal e animal) e às simbólicas (práticas culturais) relacionadas à Serra de 

Itabaiana. Foram utilizadas também máquinas fotográficas para registar momentos 

significativos que pudessem contribuir para uma melhor compreensão do objeto 

estudado. 

 

 

2.3. POPULAÇÃO, AMOSTRAGEM E AMOSTRA 

 

 

O universo da pesquisa compreendeu a população do povoado Ribeira, na 

encosta da Serra da Cajaíba, uma das serras pertencentes ao Parque Nacional Serra de 

Itabaiana/SE. A pesquisa se baseou em dados quantitativos e qualitativos  provenientes 

de entrevista de parte da comunidade do povoado, ou seja, a amostra que seria uma 

parte ou subconjunto dessa população. Já a amostragem como as amostras foram 

obtidas de forma a proporcionar informações imprescindíveis sobre ela (MATTAR, 

1997). 

O presente trabalho baseou-se em relatos de dez moradores. A escolha foi 

intencional realizada com base no papel social ocupado por cada um no povoado, com 

auxílio de um dos moradores que ajudou com os contatos. Dentro dos critérios adotados 

pela pesquisa (ter mais de cinquenta anos e morar no povoado há trinta anos), sete 

entrevistados foram escolhidos para responderem ao roteiro de perguntas (ver anexo e 

as listas de animais). Tal escolha foi motivada por se considerar que esse tempo seria o 

suficiente para os moradores possuírem raízes no povoado e através de seus 

conhecimentos e saberes consolidados pudessem apresentar relatos significativos aos 

objetivos da pesquisa. Entretanto, a pesquisa não afirma que moradores que não se 

encaixam nos critérios não possuam raízes no povoado ou não sejam detentores de 

conhecimentos importantes. Os outros três entrevistados por não se adequarem, não 

participaram da composição das tabelas de cognição. A pesquisa apenas adotou um 

padrão para diminuir a variação de aspectos que pudessem comprometer a sua 

credibilidade. 



CAPÍTULOII – Procedimentos Metodológicos                                                                            42 

 

2.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta das informações, transcrevemos as gravações e/ou observações e 

sistematizamos as informações obtidas pelo trabalho de campo. No caso dos relatos 

orais, os procedimentos adotados dividiram-se em anotações e registros da realidade 

observada nos povoados. 

Depois de sistematizados, os dados foram interpretados conforme o objetivo da 

pesquisa. Para isso, será foi feita a análise do discurso, que mesmo com todos os seus 

diferentes enfoques, ―partilham uma rejeição da noção realista de que a linguagem é 

simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da 

importância central do discurso na construção da vida social‖ (GILL, 2002, p.244). 

Segundo Gill (2002), essa metodologia é empregada para analisar as formas de 

fala e texto seja nas conversas, observações ou material das entrevistas. Tal análise deve 

ser feita de forma construtiva, por três motivos: o discurso é baseado em recursos 

linguísticos pré-existentes; sua montagem de seleções entre várias possibilidades e o 

nosso mundo é constituído por diferentes tipos de textos. Além disso, deve-se ter em 

mente que todo discurso é uma prática social, pois os atores sociais estão orientados por 

um contexto interpretativo do grupo do qual fazem parte. 

Para uma análise eficiente do discurso, o pesquisador deve considerar as coisas 

ditas como possíveis soluções de problemas. Assim, ―a tarefa do analista é identificar 

cada problema, e como o que é dito se constitui em uma solução‖ (GILL, 2002, p.254). 

Para isso, devemos estar sensíveis ao dito e ao não dito – os silêncios. Segundo Queiroz 

as entrevistas qualitativas ―encerram a vivacidade dos sons, a opulência dos detalhes, a 

quase totalidade dos ângulos que apresenta todo fato social‖ (QUEIROZ, 1983, p.14). 

Assim, valores e emoções que se esconderam nos próprios dados estatísticos poderão se 

tornar conhecidos. 

Depois da análise, foi feito um estudo etnoecológico que é o estudo científico do 

conhecimento ecológico tradicional (MARQUES, 2001) no qual foram feitas 

comparações das falas dos depoentes com os conhecimentos científicos a respeito da 

fauna e flora local e das práticas relacionadas a elas bem como recolhidos de 

documentos faunísticos e florísticos da localidade produzidos.  

Para tanto, foram construídas tabelas de cognição pautadas nas tabelas de 

cognição de Marques (2001) que mostram os relatos significativos sobre os 

conhecimentos, usos e importância de conservação das espécies. Na sequência buscou-
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se comparação entre as informações das comunidades e as citações da literatura a 

respeito do referido saber. Tal comparação se dará para demonstrar como os moradores 

constroem seus conhecimentos e para estabelecer um diálogo entre seus saberes e o 

saber científico, dando à pesquisa um caráter interdisciplinaridade.  

Para o presente estudo, a importância das fontes orais passa, também, por sua 

capacidade de dar visibilidade a processos sociais não perceptíveis por meio de dados 

quantitativos. Ou seja, é a utilização de fontes orais que viabilizará reconstruir as 

relações sociais e seus saberes das comunidades dos povoados estudados posto que a 

bibliografia sobre esse tema é bem reduzida. 

Nesse sentido, as dificuldades geradas pela inexistência registros escritos e 

sistematizado sobre as relações sociais e saberes implícitas na história dos povoados e 

das mudanças neles observadas a partir da criação do PARNASI, serão minimizadas 

com a utilização das fontes orais e suas respectivas técnicas de pesquisa. 
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3. CAPÍTULO III – O CONHECER, O SABER E A CONSERVAÇÃO DO 

PARNASI 

 

 

3.1. O PERFIL SOCIOECONÔMICO DA COMUNIDADE DA RIBEIRA 

 

De abril a julho de 2012, foram realizados trabalhos de campo, nos quais 

desenvolvemos entrevistas de cunho quantitativo. O povoado Ribeira conta com 328 

habitantes (IBGE, 2010), onde foram aplicados 48 questionários, dos quais 47,9% dos 

entrevistados eram mulheres e 52,1% eram homens. Apresentam uma renda melhor do 

que o povoado anteriormente citado, pois 43,8% tem uma renda de um salário mínimo.  

A tabela 01 abaixo mostra que apesar de muitos dos respondentes terem o ensino 

fundamental incompleto (31,3%) ou serem analfabetos (22,9%), 14, 6% tinha ensino 

médio. Talvez, o melhor grau de instrução justifique um pequeno aumento na 

participação durante o processo de criação do PARNASI.  

 

Tabela 01. Escolaridade do/a responsável do domicílio. 

Escolaridade responsável N. % 

não alfabetizado/a 11 22,9 

Lê e escreve o nome 1 2,1 

Ensino Fundamental Incompleto 15 31,3 

Ensino Fundamental 6 12,5 

Ensino Médio Incompleto 4 8,3 

Ensino Médio 7 14,6 

n.r. 1 2,1 

Total 48 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo: abril/2012 

 

A partir dos dados, percebe-se que mais da metade dos entrevistados não possui 

sequer o ensino fundamental completo. Apenas 14,6% possuem o ensino médio e um 

percentual ainda menor, 6,3%, responderam ter o ensino superior completo. Tais dados 

demonstram o baixo grau de instrução da amostra, o que pode influenciar diretamente 

no entendimento das informações sobre a conservação do ambiente natural. Um outro 

importante fator que pode atrapalhar na conservação pode ser o da renda, pois alguns 

moradores persistem em algumas atividades predatórias como única fonte de 

sobrevivência, como mostra a tabela 02 abaixo. 
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Tabela 02- Renda do responsável do domicílio 

Salários mínimos N. % 

< 1 salário 9 18,8 

1 salário 21 43,8 

> 1 < 2 salários 6 12,5 

> 2 < 3 salários 2 4,2 

> 3 < 4 salário 1 2,1 

Não respondeu 9 18,8 

Total 48 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo. Abril 2012 

A renda dos responsáveis pelo domicílio é muito baixa, assim como a 

escolaridade. Mais de 50% dos respondentes possuem renda de um salário ou menos. 

Observa-se pela tabela que apenas 6,3% dos que responderam possuem renda superior a 

dois salários mínimos mensais. Tais dados demonstram que a renda da maioria da 

amostra é baixa, o que pode estar relacionado com a proibição legal de algumas 

atividades no povoado. 

A combinação dos dados sobre escolaridade e renda revela uma situação de 

grande vulnerabilidade social dos moradores do povoado Ribeira. Pode-se inferir que 

essa situação esteja de alguma forma na base para pequena participação dos moradores 

no processo que deu origem à criação do PARNASI, não obstante o comprometimento 

dos pesquisadores e técnicos que elaboraram estudos e atividades como o DRP 

(Diagnóstico Rápido Participativo) e audiências públicas. Segundo os dados coletados 

apenas 24% dos respondentes participou ou conhece alguém que esteve presente em 

alguma atividade desenvolvida para aquela finalidade, como é apresentado na tabela 

abaixo. 

O perfil socioeconômico dos moradores do povoado também é útil para 

compreender a ausência de participação e a dificuldade de organização e reivindicação 

por um maior envolvimento na gestão do parque. A participação deve ser um processo 

social que gera a interação entre diferentes atores sociais na definição do espaço comum 

e do destino coletivo. Em tais interações, como em quaisquer relações humanas, 

ocorrem relações de poder que incidem e se manifestam em níveis distintos em função 

dos interesses, valores e percepções dos(as) envolvidos(as). 

No entanto, o PARNASI parece não influenciar na vida dos moradores, 

conforme mostram os dados da tabela 03 e 04. Apontaram não terem tido mudanças 

econômicas (47,9%), lazer (37,5%), cultural/religiosa (50,0%) o que denota uma 

situação de indefinição do Parque. 
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Tabela 03. Mudanças econômicas 

após o PARNASI 

Avaliação economia N. % 

Não se aplica 24 50,0 

Não mudou 23 47,9 

Melhorou 1 2,1 

Total 48 100,0 
Fonte: Pesquisa de campo. Abril/2012 
 

Tabela 04. Mudanças econômicas após o 

PARNASI 

Avaliação lazer N. % 

Não mudou 18 37,5 

Melhorou 5 10,4 

Piorou 1 2,1 

n.a. 24 50,0 

Total 48 100,0 
Fonte: Pesquisa de campo. Abril/2012 

 

A partir da análise da tabela acima podemos perceber que a metade dos 

entrevistados não soube nem afirmar se houve mudança ou não. Em seguida, predomina 

as respostas que afirmam não ter havido mudança econômica. Tais resultados nos leva a 

inferir que talvez a unidade não tenha se posicionado enquanto agente de proteção 

ambiental, sendo esta função relacionada pelos moradores ao IBAMA. Apesar de 

influenciar diretamente ou indiretamente no perfil econômico dos moradores, devido as 

suas restrições legais, que proíbem algumas atividades geradoras de renda, os 

moradores não percebem ou entendem essa presença. 

Ao analisarmos as respostas sobre as mudanças culturais percebemos a divisão a 

situação de indefinição novamente do PARNASI. Entretanto, surgem as hipóteses de 

que tenha acontecido o mesmo em relação às mudanças econômicas, ou nesse caso em 

questão, de manifestações culturais e religiosas estarem desaparecendo 

independentemente da presença da UC.  

Apesar de a amostra parecer não conhecer o papel legal ocupado pelo 

PARNASI, alguns dos respondentes mostraram-se bem informados sobre questões 

ambientais referentes ao povoado, conforme mostra a tabela 05 abaixo. Os dados 

mostraram que 66,7% receberam orientações sobre o meio ambiente das quais 42,9% 

foram promovidas pelo IBAMA.  

 

Tabela 05. Órgãos responsáveis pelas orientações sobre o meio ambiente 

Quem promoveu N. % 

IBAMA 3 42,9 

COMUNIDADE 1 14,3 

ENDAGRO 1 14,3 

ADEMA 1 14,3 

Pessoas de Aracaju 1 14,3 

Total 7 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo. Abril 2012
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Assim, destacamos a necessidade do PARNASI desenvolver ações que 

explicitem sua função e a importância da conservação da unidade.  Sobre a questão de 

conhecerem os animais e plantas do local em que vivem, 60,4% afirmaram ter 

conhecimento, 25,0% mais ou menos e 14,6% não reconhecem. Assim, grande parte 

entrevistados tem saberes ligados à fauna e flora local o que pode ter relação direta com 

o fato de serem uma comunidade próxima a Serra do Cajueiro. 

 

Tabela 06. Conhecimentos sobre a flora e fauna da localidade 

Conhecimento de animais e plantas N. % 

Sim 29 60,4 

Mais ou menos 12 25,0 

Não 7 14,6 

Total 48 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo. Abril 2012 

O grande percentual de respondentes que afirmam ter conhecimento sobre a 

biota da localidade pode se justificar pela proximidade ao ambiente natural e pela 

possível estreita relação que os moradores podem apresentar com a natureza e seus 

elementos. 

 

 

3.2. ORIGEM DO CONHECIMENTO E A CONSTRUÇÃO DO SABER NO 

POVOADO DA RIBEIRA 

 

Diante da complexidade em que vivemos, mesmo com todos conhecimentos já 

produzidos, ainda há uma vasta gama de conhecimentos, aprendizagens e teorias para 

serem por nós apreendidas. De acordo Christian Laville e Jean Dionne (1999) há 

diferentes formas de analisar e produzir o conhecimento, seja ele novo, original ou 

advindo por meio de observações. 

Assim, durante as entrevistas e observações em campo pode-se perceber que há 

uma mistura da forma como produzem seus conhecimentos, desde aqueles que foram 

produzidos originalmente, a partir de da necessidade de resolver seus problemas 

práticos do cotidiano, até aqueles que foram assimilados por discursos construídos para 

hegemonizar normas.  
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Os conhecimentos a respeito das práticas por eles realizadas, tais como, 

artesanato, fabricação de farinha, pesca, agricultura, dentre outras, foram adquiridos a 

partir da experiência pessoal, que foram passados tradicionalmente geração após 

geração, que acabaram regendo regras de convivência na comunidade e da família. 

Assim, a tradição se encarrega da transmissão do conhecimento, impondo a forma de 

repasse, o entendimento e as consequências do ato de conhecer. ―Minha fia, a gente faz 

farinha há muito tempo, aprendemos com nossos pais, que também já faziam há muito 

tempo também‖ (ENTREVISTADA A, Povoado Ribeira). 

O conhecimento origina-se do senso comum, a partir das explicações simples, 

cômodas e práticas para a compreensão da realidade que nos cerca. Desde os 

primórdios, a espécie humana necessita de conhecimentos sobre o meio em que vivia 

para garantir sua sobrevivência e resolver os problemas práticos do cotidiano. E assim, a 

população do povoado, conforme surgiam suas necessidades, desenvolviam 

mecanismos para atendê-las. 

Os conhecimentos sobre a biota que circunda o povoado mostrou-se advim das 

experiências pessoais, ligadas à vivência bem próxima do ambiente natural, mas 

principalmente, ao viés utilitarista que as espécies apresentam para cada um. Tais 

posicionamentos serão melhores discutidos mais adiante. 

Conforme surge a necessidade de melhor entender e dominar um fato faz-se 

necessário a compreensão profunda do funcionamento das coisas. Assim, controlamos 

melhor os acontecimentos sobre o determinado fato, para a partir daí construir um novo 

conhecimento (LAVILLE, DIONNE, 1999). E assim, os conhecimentos foram se 

aprimorando em busca de melhores resultados nas atividades realizadas pela 

comunidade. 

  Do ponto de vista teórico, ao passar do tempo, o conhecimento pautado no senso 

comum era insuficiente para explicar a realidade em que viviam, iniciando-se assim, 

uma busca por um saber racional, baseado nas observações e experimentações da 

realidade. Dessa forma, surge o conhecimento científico, dotando o homem de 

perspectivas que melhorem sua qualidade de vida. 

  No povoado, em alguns momentos, percebemos que houve uma incorporação de 

um discurso protecionista motivado pelo medo de futuras punições devido ao 

descumprimento das leis de conservação, evidenciando a predominância do 

conhecimento científico, em detrimento dos seus conhecimentos locais. Os 
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conhecimentos sobre a importância da conservação das espécies teve uma ligação 

bastante direta e estreita com a utilidade oferecida por cada espécie. 

  Dessa forma, levantamos a hipótese de que não tenha sido a busca do 

aprimoramento de seus conhecimentos que motivou a comunidade a assimilar alguns 

conhecimentos científicos, mas sim uma assimilação ocorrida ―de cima para baixo‖ de 

uma nova ordem hegemônica afim de fazer vigorar a legislação ambiental necessária a 

conservação do PARNASI. 

   Para o desenvolvimento da pesquisa, é crucial que seja diferenciado a concepção 

de conhecimento e de saber aqui adotado. A partir das ideias trabalhadas por Mrech, 

(1999), trataremos conhecimento como um conjunto de ideias, conceitos, 

representações e informações, que orientam a leitura da realidade e podem ser 

transmitido objetivamente. Quanto mais o indivíduo conciliar suas representações com 

os significados inconscientes e participar efetivamente na elaboração e no 

desenvolvimento de seus significados, mais dotado de autonomia serão seus 

conhecimentos (MRECH, 1999). 

   Já o saber será considerado como o conjunto das representações implícitas, 

inconscientes, subjetivas dependentes dos desejos do indivíduo. Assim, o saber 

orientará implicitamente nas escolhas cotidianas, se expandindo proporcionalmente ao 

aumento do desejo de mudar e de buscar novos conhecimentos ou de estabelecer 

conexões entre os conhecimentos adquiridos (MRECH, 1999).  

   Assim, podemos entender que o ―o saber é uma elaboração pessoal do sujeito. O 

conhecimento (é) apenas seu contexto inicial instituído a partir da informação. O 

conhecimento possibilita um tratamento do tipo:‘ Eu sei que‘, ‗Eu não sei que‘. O saber 

é da ordem de…algo a ser estabelecido e tecido pelo sujeito…‖ (Mrech, 1999, p. 83-

84). 

   Ainda de acordo com o mesmo autor, apesar de o saber ser individual, é possível 

compartilhá-lo com outros indivíduos, estabelecendo-se uma microcultura na qual um 

conjunto similar de significantes e/ou significados permite que a comunicação se 

estabeleça, com poucos sinais e poucas explicações. Assim, a realização das atividades 

no povoado tornou-se cultural, e sua execução atualmente é feita sem muitos 

questionamentos. 
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3.3. A CULTURA, VISÃO DE MUNDO E AS DIFERENTES FORMAS DE 

APROPRIAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

De acordo com Cuche (1999), a definição de cultura passou por um longo 

processo de evolução. Inicialmente, na França, ela foi usada para designar ―o 

afinamento dos costumes, e significa para eles o processo que arranca a humanidade da 

ignorância e da irracionalidade‖ (idem, p.22). A ideia alemã de cultura teve forte 

influência do nacionalismo, aparecendo como ―um conjunto de conquistas artísticas, 

intelectuais e morais que constituem o patrimônio de uma nação [...]‖ (idem, p.28). 

A primeira definição etnológica foi realizada por Edward Burnett que a 

apontava, juntamente com o conceito de civilização, como ―um conjunto complexo que 

inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras 

capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade [1871, 

p.1]‖. (BURNETT, 1871, p. 1 apud. CUCHE, 1999, p.35) 

De acordo com a concepção universalista cunhada por Taylor (1871), a cultura 

tem uma dimensão coletiva, que ―rompe com as definições restritivas e individualistas 

de cultura [...] é a expressão da totalidade da vida social do homem [...] é adquirida e 

não depende da hereditariedade biológica [...] sua origem e seu caráter são, em grande 

parte inconscientes‖. (CUCHE, 1999, p.35) 

A esse respeito, Boas (1896) cunhou a concepção particularista de cultura, onde 

construiu o conceito de cultura para opor-se ao de raça, pois toda a diferença entre os 

homens seria de ordem cultural e não racial.  Assim, dedicou-se a estudar não somente a 

cultura, mas sim as culturas. Implicava também uma concepção relativista da cultura.  

―Para ele cada cultura representava uma totalidade singular e todo seu 

esforço consistia em pesquisar o que fazia sua unidade [...] Um costume 

particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural [...] 

Cada cultura é dotada de uma estilo particular que se exprime através da 

língua, das crenças dos costumes, também da arte [...] (esse estilo) próprio a 

cada cultura influi sobre os comportamentos dos indivíduos‖ (CUCHE, 1999, 

p.45) 

 

Cuche (1999) parafraseando Claude Lévi-Strauss, definiu cultura: 

como um conjunto de sistemas simbólicos. No primeiro plano destes sistemas 

colocam-se a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a 

arte, a ciência, a religião. Todos estes sistemas buscam exprimir certos 

aspectos da realidade física e da realidade social, e mais ainda, as relações 

que estes dois tipos de realidade estabelecem entre si e que os próprios 

sistemas simbólicos estabelecem uns com os outros. (CUCHE, 1999, p. 95) 
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Com as pesquisas sobre os processos de aculturação, o conceito de cultura se 

renovou, pois ―considerar a relação intercultural e as situações nas quais ela se efetua 

levou a uma definição dinâmica da cultura‖ (CUCHE, 1999, p.136). É importante partir 

da concepção de que ―nenhuma cultura existe em ‗estado puro‘, sempre igual a si 

mesma, sem ter jamais sofrido a mesma influência externa [...] Toda cultura é um 

processo permanente de construção e reconstrução.‖ (idem, p.136-137) 

Assim, a cultura compreende as ideias, os hábitos, os valores que constituem 

padrões específicos que regem a convivência de um povo, passados de geração a 

geração. Os conhecimentos sobre a natureza são uma parte importante da cultura 

humana, pois eles se originam de questões que surgem como consequência da 

necessidade de resolver problemas práticos do cotidiano. Eles estão sistematizados, 

estruturando-se entre o mundo simbólico e natural, incluindo as espécies vegetais e 

animais, minerais, recursos hídricos e atividades como a agricultura, entre outras coisas. 

Com a globalização e o avanço da modernidade, têm se produzido culturas 

―maiores‖ e outras ―menores‖, sendo que estas tentam, a todo custo, se equipararem às 

primeiras.  Porém, a cultura deve ser compreendida através de experiências plurais que 

neguem o valor hegemônico global e de forma que possa dar voz às vozes silenciadas. 

O mundo não é uma experiência concreta, mas sim produzido a partir de nossas 

ideias concretas, tornando assim a cultura algo experenciado. Portanto, a cultura é a 

experiência de vida que se fundamenta em valores imateriais para se apropriarem 

materialmente dos recursos, produzindo assim seus valores materiais. A cultura, sendo 

uma forma de organização material da vida, sempre será um meio de inserção no todo a 

partir de nossas particularidades, fundadas em diferentes visões de mundo. 

A visão de mundo de um povo pode ser tomada como um modo de pensar que é 

organizado culturalmente e suas ideologias cognitivas, que dinamicamente determinam 

grande parte de seus comportamentos e tomadas de decisão. Assim, organizam seu 

conjunto de criações simbólicas e seu modo de olhar para a realidade. 

Cada cultura detém uma interpretação específica da natureza constituindo 

elemento importante da visão de mundo de um povo, que por sua vez é condicionada 

pela cultura na qual os indivíduos estão inseridos. Assim, deve ser considerado um 

processo dialético, pois ao mesmo tempo que a cultura produz ―visões de mundo‖ 

diferentes ela tem como produto a concepção do mundo natural, uma parte importante 

de sua constituição. Além disso, suas práticas existências são alimento e alimentam todo 

o sistema da comunidade. 
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Segundo Acselrad (2004), na interface entre o mundo social e sua base material 

existem três práticas de apropriação do mundo natural: as técnicas, as sociais e as 

culturais. As formas técnicas que englobam o conjunto de atos organizados ou 

tradicionais que concorrem para a obtenção de fins materiais nas quais as escolhas 

técnicas são condicionadas por estruturas de poder (ACSELRAD, 2004). Podemos 

identificá-las nas falas dos moradores que concebem suas práticas predatórias como 

necessárias para sua sobrevivência. 

Segundo o mesmo autor, as formas sociais são provenientes da desigual 

distribuição de poder sobre os recursos. Dessa forma, os detentores de maior poder são 

menos impactados com as mudanças, pois se adaptam melhor à nova realidade 

produzida pela criação do PARNASI. No caso do povoado Ribeira, os que detêm um 

maior poder aquisitivo são aqueles que ‗podem‘ mais, pois segundo muitos relatos as 

punições executadas pelo IBAMA só atingem os mais ‗fracos‘. Porém, a realidade é que 

talvez esses sujeitos apontados por eles detenham, além de dinheiro, muitas informações 

sobre o processo de conservação ambiental, o que poderia dar-lhes vantagens para 

burlar algumas proibições. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, as formas culturais configuram-se a partir 

de significação do espaço biofísico em que se constrói o mundo social oriundo de 

esquemas de significação de percepção e representações coletivas diferenciadas 

(ACSELRAD, 2004). Pode-se perceber o processo de ressignificação em relação aos 

usos da Serra de Itabaiana, já que alguns puderam se reposicionar na nova realidade, e 

outros não o conseguiram e, assim, tiveram que deixar de existir. Houveram, ao longo 

do tempo, reconfigurações simbólicas tanto do meio material como imaterial, tais como 

o sentido que atribuíam às caminhadas, à feira (atividade que era o apogeu econômico 

do povoado, à Serra da Ribeira, e à tantas outras.  

A adaptação ecológica dos conhecimentos locais dos moradores será bem 

sucedida quando o conhecimento científico encontrar um lugar no meio cognitivo e 

sociocultural dos moradores. É importante partir da concepção que os moradores não 

devem ser levados a romper com suas visões de mundo, mas sim para utilizá-las para 

dar sentido às ideias científicas. Assim, a natureza social do conhecimento não será 

descartada, enfocando o papel da cultura no desenvolvimento de suas ideologias.  

Com todas suas diferentes formas de apropriação dos recursos naturais, suas 

visões de mundo divergentes, as atividades realizadas no povoado serão descritas a 

seguir. 
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3.4. ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS NO POVOADO 

 

 AGRICULTURA 

 

  A prática da atividade agrícola no povoado Ribeira, atualmente, resume-se em 

plantios de subsistência na época das chuvas. Tal fato se deve à inexistência de irrigação 

na área como ocorre em povoados vizinhos. A Ribeira é vista por eles como detentora 

de grande riqueza, já que lá são produzidas culturas bastante lucrativas. 

 

As principais culturas nestas áreas podem ser categorizadas como de 

subsistência, visto que não há infraestrutura agrícola adequada e nem 

planejamento que possam associar a sustentabilidade da exploração da terra 

com a preservação do meio ambiente. As plantações são cultivadas ao acaso; 

dentre estas se destacam as culturas incipientes de melancia, amendoim, 

feijão de corda, mandioca, hortaliças e abóbora, além da exploração 

predatória de piaçava (Attalea sp.) para confecção de vários artefatos. 

(CARVALHO; VILAR, 2007, p.19) 

 

  Existe um morador do povoado que em suas plantações desenvolveu um sistema 

de irrigação local, advindo de um poço artesiano em seu terreno. Devido a essa 

vantagem, ele desenvolve um plantio mais diversificado não apenas para sua 

subsistência, mas para o comércio em localidades vizinhas, como os povoados Cajaíba e 

Mangueira, e até mesmo em Itabaiana.  

  O cultivo da mandioca é um dos principais realizados, mas é visto por eles como 

um investimento de longo prazo, já que demora de um ano a u ano e meio para ser 

colhida. Assim, prefeririam estar plantando outras espécies, tais como coentro, que leva 

três semanas a ser colhido, e outras hortaliças de curto prazo de colheita. A população 

Ribeirense anseia pela chegada de um projeto de irrigação que ponha fim a limitação 

agrícola existente, e possam plantar uma maior variedade de culturas durante todo o 

ano, obtendo assim maiores lucros. 

  É uma atividade praticada tradicionalmente pelos moradores, pautada em seus 

conhecimentos sobre o manejo do solo e cultivo das espécies. A prática ainda não foi 

interpenetrada pela modernização das máquinas, conservando assim, características da 

agricultura de subsistência. Da forma como acontece no povoado, demonstrou não ser 

uma prática insustentável. O conjunto dos seus conhecimentos sobre a atividade, a 

forma de transmissão e apropriação deles, o contexto social em que vivem, e como a 

dimensão individual se introjecta no coletivo constituem o saber a acerca dessa prática. 
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 CASAS DE FARINHA 

   

  A casa de farinha comunitária do povoado Ribeira foi construída em 1992, a 

partir de investimentos do Banco do Brasil, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Itabaiana e a Associação Comunitária do Povoado Ribeira. Tal inciativa foi 

imprescindível para o aperfeiçoamento da produção de farinha que era feita, até então, 

manualmente. A mecanização das etapas da produção propiciou um significativo 

aumento na produção, pois agilizou a obtenção dos produtos finais. 

  O aumento não foi maior devido à queda da produção da mandioca. Um antigo 

produtor de grande parte da mandioca faleceu, deixando assim de mandar sua parcela 

para ser processada na casa. Uma parte dos produtores restantes tem abandonado o 

plantio devido não acharem mais uma atividade lucrativa, pois além de ser gasto muito 

tempo, a venda dos produtos finais não dão conta de ressarcir todo o investimento. 

Porém, algumas famílias preferem continuar com a produção da farinha a ter que ver 

todos os investimentos de anos ―indo por água a baixo‖. Assim, acompanhamos a rotina 

da produção da farinha para compreendermos melhor como se desenvolve (ver figura 02 

abaixo). 

  A atividade se inicia pelo arranque da mandioca no terreno. Durante o processo 

aproveitamos para obter maiores detalhamentos. É interessante destacar que é uma 

atividade dividida por gênero, pois o homem fica com a parte mais pesada que é a de 

limpar e fato arrancar a mandioca do solo, utilizando para isso enxadas. A mulher fica 

com a parte de separar a mandioca do talo, separando-a para ser levada. A mandioca é 

levada aos poucos até que a carroça ser cheia. 

  Na sequência, é hora de descascar a mandioca na casa de farinha. Nessa etapa 

todos participam sem distinção. O curioso aí é que alguns preferem descascar a metade 

inicial da mandioca, o que é chamado por eles de fazer meia, e outros preferem terminar 

a meia, que significa terminar de descascar a macaxeira. 

  Depois de todas descascadas, elas são levadas para a moedeira, onde são moídas. 

Como resultado, é obtida uma pasta que é levada para prensa. Lá, ela é envolvida por 

sacos, a fim de evitar que escape e caiam no chão, e prensadas. Essa etapa objetiva 

eliminar todo o líquido da pasta da mandioca que é chamado de manipoeira.  

  A etapa seguinte consiste em moer novamente a mandioca, que agora se 

apresenta ‗seca‘ e com consistência solidificada. Como resultado desse processo, 
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obtém-se a farinha mole, que após ser peneirada já pode ser comercializada. Mas 

existem outros subprodutos que podem ser produzidos a partir dela. 

  A farinha mole é levada ao forno onde é cozida. Dependendo da velocidade do 

motor, pode-se produzir diferentes grãos de farinha, indo do mais fino até a mais grosso. 

Isso também vai depender do tempo que a farinha passar no forno cozinhando, quanto 

mais tempo mais ela ficará mais fina e torrada. Depois de cozida, ela é peneirada, 

ensacada, pesada e vendida.  

  Da farinha mole também pode ser produzida a tapioca muito utilizada para fazer 

beijus. Ela á obtida da seguinte forma: põe-se a farinha mole para descansar em baldes 

com água; depois que houve a decantação e a água sobressalente é descartada; pega-se 

um pouco de farinha que está cozinhando e põe por cima da massa que ficou para 

eliminar o resto da água; a farinha é devolvida para continuar cozinhando e o que 

sobrou já é a tapioca que vai ser peneirada e vendida.  

  Esse procedimento é feito em pequenas quantidades pela família que foi 

acompanhada, pois segundo eles, enfraquece a farinha, deixando-a sem gosto. Mas 

existe muita gente que antes de cozinhar a farinha tira toda a tapioca para lucrar mais, e 

é por isso que não se encontra muitas farinhas com a qualidade que eles fazem. 

  A tapioca, que é utilizada para fazer mingaus, é outro tipo de tapioca. 

Infelizmente, eles não possuem a máquina que realiza o processo, mas quando 

necessitam dela, durante a venda da farinha mole, principalmente na Cajaíba, povoado 

vizinho, eles solicitam que lá seja produzida. 

   A puba é outro subproduto da mandioca muito utilizado para fazer bolos e 

mingaus. Eles explicaram que para obtê-la, é necessário colocar a macaxeira para 

‗pubar‘, que é deixar ela com casca e tudo para descansar por mais ou menos oito dias 

em baldes com água. Ao fim desse período, é tirada apenas a casca marrom da 

mandioca, que é moída e prensada, para que todo o líquido seja extraído da massa. 

Porém, é procedimento que há muito tempo eles não realizam. 

  Essa é uma atividade realizada tradicionalmente no povoado, fazendo parte da 

cultura do povoado. Os conhecimentos (procedimentos de cada etapa do feitio da 

farinha) e os saberes (formas de organização, divisão do trabalho por gênero, formas de 

transmissão) foram perpetuados de geração a geração no povoado, como podemos 

perceber na fala de uma das entrevistadas: 
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Acho que é de família né. Desde o começo do mundo, quando chegou já 

tinha os avós, meus pais. Assim, minha família já fazia farinha, quando a 

gente já tava com entendimento, com sete, oito anos, aí fomo aprendendo. Aí 

hoje a gente fez a mesma coisa (ensina para os filhos). (ENTREVISTADA 

A) 

O principal modo de transmissão é via oral através das estruturas familiares. 

―Vou ensinar sim pro meus fios, isso vai passando de família pra família. Já é de muitos 

anos isso aí, aqui ninguém deixa não‖ (ENTREVISTADO H). Não verificamos em 

nenhuma das falas que a presença do PARNASI alterou a realização da prática. A 

maioria do povoado aponta a fabricação da farinha, mesmo sendo não tão rentável, 

como algo difícil de deixar de existir, fazendo parte do saber ambiental a respeito da 

cultura da mandioca. 

Figura 02 – Etapas da fabricação da farinha  

 

 

 

 

 

 

     

                               
     2. Ida à Casa de Farinha    

 

 

  1. Arrancada da mandioca 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      3. Descasque da mandioca           4. Reaproveitamento das cascas da mandioca 
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Figura 02 – Etapas da fabricação da farinha (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moendo a mandioca          6. Prensando a massa da mandioca    7. Moendo a massa prensada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    8. Cozinhando a farinha no forno             9. Farinha cozida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Peneiração da farinha cozida        11. Pesagem para comercialização 

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2013 
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 ARTESANATO  

 

  É uma atividade realizada por poucos no povoado, mas que merece destaque 

devido aos investimentos de órgãos como a ENDAGRO para incentivá-la, promovendo 

cursos de capacitação a fim de ensinar várias técnicas artesãs. Além disso, há uma 

iniciativa individual de uma senhora que tem casa no povoado, mas reside em Aracaju, 

que promove oficinas para ensinar a fazer artesanato com pedras e fibra de bananeira. 

  Assim, algumas moradoras (é uma atividade que se restringe apenas as 

mulheres) detém alguns conhecimentos sobre pinturas, a confecção de brincos, 

pulseiras, colares de coco, etc. através da assimilação dos ensinamentos de terceiros. 

Apesar dos esforços, muitas das que participaram dos cursos e oficinas, não deram 

procedência a realização das atividades, ou porque não lembram-se, ou por não terem 

tempo ou pelo simples fato de terem se desinteressado. 

  Muito embora terem sido boas iniciativas, muitas delas reclamam que as 

mesmas não tiveram continuidade e, por isso, acabaram não ‗vingando‘. Elas sentiram 

falta de um acompanhamento e incentivos mais duradouros. Apesar disso, existem 

algumas práticas artesãs que persistem no povoado, tais como a confecção de materiais 

de tecido (tapetes, pesos de porta, almofadas, kits de banheiro) (ver figura 03), materiais 

de crochê e fabricação da vassoura de piaçaba. 

 

Figura 03 – Artesanatos feitos com tecido 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo outubro/2013 

 

 A moradora que trabalha com tecidos comenta que são muitas as adversidades que 

encontra em seu trabalho, e a falta de reconhecimento pelo trabalho que ela desenvolve 

a desanima. Apesar de ser uma atividade que ela sente prazer em fazer, muitos não 
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querem pagar o preço justo, outros nem pagam, e existe até aqueles que desmerecem 

seu esforço, considerando-o como uma ‗perca de tempo‘. É uma tarefa árdua 

permanecer com o artesanato, segundo ela, pois demanda muito tempo, possui 

problemas de coluna e calos nas mãos devido à postura do trabalho. 

  Afirma ter aprendido algumas coisas com a irmã, outras na televisão, mas acha 

difícil transmitir esses saberes às futuras gerações, pois a juventude não se interessa em 

perder tempo e ganhar tão pouco por isso. Apesar das adversidades, elas demonstra 

otimismo na busca por tempos melhores se conseguir ampliar seus locais de venda, que 

resumem-se apenas ao povoado. Assim que conseguir expandir suas vendas acredita que 

haverá melhora em seu negócio. 

  Como o lucro é pouco, ela tem uma outra renda como oficineira do Programa 

Mais Educação em um povoado vizinho. Ela sonha com o dia em que terá seu trabalho 

reconhecido e valorizado para que posso só viver dele. 

  Outra moradora trabalha com o feitio de materiais de croché (tapetes, colchas, 

etc.). Ela afirma ter aprendido essa atividade com sua mãe, que aprendeu com sua avó e 

assim por diante, o que demonstra que foi um trabalho transmitindo tradicionalmente 

geração após geração. Atualmente, tem feito peças para si mesmo, pois a venda estava 

trazendo prejuízos, pois além de não quererem pagar o preço justo, muitos ficavam 

devendo. 

  Outra moradora trabalha com a produção de vassouras de piaçaba (ver figura 

04). Ela afirma ter aprendido com uma amiga, pois na época estava sem fazer nada 

então estava buscando fontes que gerassem uma renda para ela. Mostrando muita 

dedicação ao que faz, mostrou calmamente o processo do feitio da vassoura. 

Inicialmente ela pega na mata as palhas das dicurizeiras, observando aquelas mais 

sadias, ou seja, aquelas sem buracos. Na sequência, ela coloca as palhas para secar no 

sol. A seguir pega um garfo e vai cortando a palha seca até obter uma quantidade 

razoável de juntar para fazer a vassoura. Daí pega a madeira, geralmente de cambotá, 

que já foram cortadas, lixadas e transformadas em cabos e amarra. Assim, estão prontas 

as vassouras de piaçaba. 

  Atualmente é uma atividade que não dá para ser a única fonte de renda, sendo 

algo que apenas contribui minimamente para seu sustento. Ela continua a produzir as 

vassouras porque para ela é algo prazeroso, que preenche seu tempo nas horas vagas. 

  A partir dos relatos percebeu-se que as atividades artesanais sofre bastante 

influência de conhecimentos de terceiros, sendo uma prática que não é passada 
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tradicionalmente no povoado. A grande vulnerabilidade socioeconômica da população 

acaba comprometendo a continuidade dessa atividade, pois é algo considerado não 

rentável e desinteressante. 

 

Figura 04 – Fabricação artesanal da vassoura de piaçaba 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo outubro/2013 

 

 

 

 PESCA 

 

  A pescaria no povoado pode ser feita de três formas: com a mão, com a tarrafa, 

ou com rede. A pesca com a mão é feita geralmente no Poções (ver figura, e por todos 

da família inclusive as mulheres. Foi algo aprendido com as gerações passadas e que 

segundo o entrevistado, pode ser passado às gerações futuras dependendo da 

necessidade delas, que podem até aprender sozinhas se quiserem. 

  Lá eles pescam principalmente traíra, cascudo (bacari) e camarões. Eles 

demonstraram conhecer a diferença entre as espécies, mesmo sem vê-las, só de tocar.  

 

―A traíra é dura, quando a gente topa já sabe que tem que tem cuidado pra 

não levar uma mordida, dependendo do tamanho dela é capaz de arrancar o 

dedo [...] os bacari são mais lisinhos, escapa fácil, tem que ter o jeito [...] os 

camarão é mais fácil né tem um monte de perninhas e as antena‖. 

(Entrevistado H) 

 

  Durante a procura pelos peixes, ele vai levantando as pedras e afirma ―a gente 

procura por aqui porque é aqui que eles gosta de ficar né [...] aqui eles ficam mais 

protegidos, num é todo mundo que consegue arrancar eles daqui não [...] além de que 

parece que aqui é mais friinho pra eles‖ (Entrevistado H). Assim, ele demonstra possuir 

conhecimentos acurados sobre as espécies e seus comportamentos. 
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  Ele afirma que a pesca lá tem diminuído porque um pessoal de Campo do Brito 

vem e coloca veneno pra matar os camarões e aí acaba afetando a pesca das outras 

espécies. Existem até aqueles que realizam pesca em regiões mais afastadas de lá com 

dinamite. Porém, felizmente ele sabe que apesar da captura de maiores porções de 

peixes, essas práticas são bastantes danosas ―isso aí faz mal pra quem tá colocando, pra 

nóis que vem pra cá pescar, pra quem come os peixes, faz mal pra todo mundo‖. 

  Ele desenvolve essa atividade apenas como uma forma de lazer, pois hoje em dia 

não vê vantagens em viver pescando, já que o comércio no povoado é inexistente.. 

Assim, vive de bicos que aparecem, usando apenas os peixes que pega como aperitivos 

para beber com cachaça. 

  As pescas de tarrafa e rede são pouco realizadas no ―Poções‖, devido a frequente 

visita de turistas que vêm banhar-se nas águas de lá. Essas formas de pesca acontecem 

mais na Barragem Jacarecica. A tarrafa não é utilizada por qualquer um, pois exige 

pontaria e um conhecimento sobre a movimentação dos peixes, segundo ele. A rede é 

utilizada para  a pesca de peixes em cardumes. 

  A atividade no povoado é basicamente para a subsistência, havendo muitos 

poucos que comercializam em povoados vizinhos os seus pescados. Essa atividade pode 

ser considerada sustentável, pois eles afirmam respeitarem o período de desova das 

espécies e que não trazem desequilíbrio ecológico. Porém, apontam para outro tipo de 

pesca existente que são praticadas por ―forasteiros‖, os quais jogam produtos químicos 

(veneno) no rio para matar o peixe e facilitar sua captura.  

  Assim, os seus conhecimentos (diferenciações sobre as espécies, formas de 

captura, etc.) seus saberes (forma como esses conhecimentos são apropriados por eles, 

diversificação de consciência a respeito de como devem proceder na pesca, o caráter 

econômico conferido a prática pra cada um, etc.) formam o saber ambiental acerca da 

pesca das espécies aquáticas. 
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Figura 05 – Pesca manual no Poções da Ribeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesca da traíra      Pesca do cascudo (bacari) 

 

Fonte: Pesquisa de campo outubro/2013 

 

 

 EXTRAÇÃO DE PEDRAS 

 

  Apesar de todos entrevistados negarem a prática no povoado de extração de 

recursos naturais, existe a extração de pedras que gera renda para alguns moradores. 

Eles argumentam que só extraem quando algum dono de terreno solicita a limpeza do 

mesmo. A venda objetiva abastecer a construção civil, pois as pedras servem, 

principalmente, para alicerce das casas. 

  Segundo eles, havia uma grande extração realizada por indivíduos de fora do 

povoado, que enxiam caçambas e mais caçambas de pedra. Assim, reclamam que apesar 

desses eventos terem cessado, o IBAMA só fiscaliza e pune os moradores do povoados, 

deixando a ação desses ‗forasteiros‘ a revelia. 

 



CAPÍTULO III – O Conhecer, o Saber e a Conservação do PARNASI                                       63 

 

Figura 06 – Extração de “pedras” no povoado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Retiradas de pedras do rio para construção de casas 2. Extração de areia para fabricação de alumínio 

Fonte: Pesquisa de campo outubro/2013 

 

 

 RECONFIGURAÇÕES SOCIOECONÔMICA 

 

  As tradições se perpetuam, principalmente, através da transmissão oral, pois são 

repletas de aspectos que não possuem um aprendizado formal. Dessa forma, são 

transmitidas técnicas particulares e experiências sociais ou da sabedoria comum da 

coletividade. Assim, a maioria das atividades descritas acima foi transmitida e ensinada 

através das gerações. 

  Em várias falas, pudemos constatar que a população buscou uma alternativa fora 

do povoado, iniciando assim um processo de descaracterização do perfil 

socioeconômico. As práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz 

das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, 

constitutivamente, seu caráter (CASTELLS, 1999). Inevitavelmente, mais do que 

devido às proibições impostas devido à existência do PARNASI, as atividades 

realizadas tradicionalmente têm sofrido efeitos deletérios que podem provocar seu fim.  

  A prática da agricultura está desaparecendo no povoado devido à falta de um 

projeto de irrigação. A produção de farinha não gera renda proporcional ao tempo 

investido, fazendo uma negativa relação custo-benefício. O artesanato não é 

reconhecido e é desvalorizado, provocando o desânimo e a vontade de desistir de 

realiza-lo. A pesca é feita de algumas formas errôneas que acaba causando um 

desequilíbrio ecológico, reduzindo as espécies. 
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  A juventude do povoado não tem mais o mesmo interesse em aprender as coisas 

que o povoado pode oferecer, segundo grande parte dos entrevistados, fazendo com que 

ao longo do tempo, o povoado passe por uma descaracterização e reformulação 

sociocultural. 

  De acordo com DIEGUES, ―o saber correspondente pode acabar desaparecendo 

com fim dos ―antigos‖, pela sua morte ou migração‖ (1999, p. 77). Boa parte dos 

entrevistados apontou um forte desinteresse da juventude da comunidade em aprender e 

perpetuar os conhecimentos sobre as práticas, pois ―perderam o interesse nessas coisas, 

tem tanta coisa mais atraente por aí, celular, internet, que ninguém quer perder tempo 

com isso mão‖ (Entrevistada C, povoado Ribeira). São poucos o que resistem a essa 

inovação e resolvem permanecer no povoado.  

É muita gente prefere ir pra fora, mas eu gosto de trabalhar no meu povoado 

mesmo [...] Se tivesse a chance eu num iria, prefiro ficar aqui [...] Porque é 

população nossa né, tem serviço do mesmo jeito, às vezes a pessoa vai pra 

fora e só quebra a cara, as vezes lá fora só quebra a cara, é melhor tá por aqui 

mesmo. (Entrevistado H, Povoado Ribeira) 

 

  Dessa forma, a modernização e o desinteresse pode acarretar uma 

reconfiguração socioeconômica e cultural no povoado, pois buscam outras alternativas. 

A inserção de outras atividades diferentes (como as temporadas) das praticadas 

tradicionalmente nos povoados abriu uma nova dimensão na reprodução social e 

cultural dos moradores. Um dos entrevistados explica como são essas temporadas: 

 

Tem gente aqui mais novo que eu que já saiu, saiu três pra São Paulo semana 

passada, de dezessete e dezoito anos [...] Pras temporadas, vender sorvetes, 

queijo assado, castanha, essas coisas [...] Temporadas é assim, começa mais 

ou menos em dezembro, aí vai janeiro, quando termina aí o cara vem embora 

[...] Os dono daqui, da Mangueira, quem tem conhecido lá, que tem banca lá 

de coco, que vende essas coisa lá. Aí fica todo mundo junto nunca casa com 

uns quartinhos, que nem se fosse vila. (Entrevistado H) 

 

  Nas falas dos entrevistados, não se pôde perceber que nenhuma mudança tenha 

acontecido em suas práticas devido a presença do PARNASI. Por mais que em alguns 

momentos eles relatem a inexistência de algumas ações devido às proibições do 

IBAMA, nenhum deles faz a relação de que este é apenas um órgão que faz cumprir a 

legislação para a manutenção da UC. 

  O item a seguir busca uma maior compressão dos conhecimentos dos moradores 

do povoado Ribeira sobre a biota da localidade, seus possíveis usos e se apresentam 

noção da importância da conservação para suas vidas. 
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3.5. TABELAS DE COGNIÇÃO 

 

  Todo indivíduo, além de se inserir comportamentalmente no ecossistema, insere-

se cognitivamente, pois consegue classificar seres e eventos do meio ambiente que os 

cerca. Suas percepções podem ser bastante acuradas, e o percebido pode torna-se 

comunicável por meio de cantos, contos, lendas, etc. (MARQUES, 2001). Partindo 

dessa prerrogativa, o presente item tratará de relatar algumas citações dos entrevistados 

sobre os animais e os vegetais que o cercam. 

  Para construir a tabela foi feita uma seleção no livro ―Levantamento da Biota do 

Parque Nacional Serra de Itabaiana‖ aleatoriamente algumas espécies da fauna e flora 

do PARNASI (ver anexos 3 e 4 com as figuras mostradas aos entrevistados).  A partir 

daí, foi feita uma busca pelos nomes populares das espécies e suas respectivas 

fotografias na internet. Assim, foi construída uma lista de figuras onde eram 

perguntados: conhecem? têm algum uso pra vocês na comunidade? sabem 

características específicas (reprodução, hábitos, alimentação, etc.) sobre a espécie? qual 

a importância da conservação dessa espécie? 

  Tal tarefa não ocorreu em apenas um momento pontual. Algumas vezes foi 

mostrada a listagem e repetido as perguntas; outras vezes, as citações apareceram em 

outras conversas. Assim, procurou-se selecionar os fragmentos das citações mais 

significativos para o entendimento do que estava se perguntando, e construímos uma 

tabela de cognição
5
 (ver quadro 03 abaixo) pautada no trabalho de Marques (2001), que 

realizou tabelas de cognição comparada para analisar a aproximação/distanciamento do 

conhecimento local e o conhecimento científico de espécies da localidade. 

  Na sequência, foi feita uma comparação sobre o que foi relatado e é de 

conhecimento dos moradores e o que há produzido na literatura acerca das espécies. Tal 

comparação é realizada não para conferir validação ao conhecimento e saberes da 

comunidade, mas sim para verificar até que ponto esses saberes se aproximam/ 

distanciam dos conhecimentos científicos. Dessa forma, pretende-se incitar a discussão 

da necessidade da conciliação dos conhecimentos científico/locais, com possível 

ecologização dos últimos, em busca de um processo de conservação mais eficaz e 

democrático. 

                                                           
5
 Apesar de se tratar de informações qualitativas organizadas compondo um quadro, o presente trabalho 

adota a nomenclatura tabelas de cognição pautada na nomenclatura de tabelas de cognição comparada 

utilizada por Marques (2001). 
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Quadro 03 – Tabela de cognição acerca dos conhecimentos sobre vegetais 

Entrevistado Conhece? Utilidade? 
Características 

peculiares? 
Importância para conservação? 

VEGETAÇÃO DE CARRASCO 

Gêneros Polygala, Coccoloba, Himatanthus e Manilkara 

A 
―Apois têm uma planta que o povo aqui chama de 

carrasco mesmo por aí.‖. 

―Não sei dizer não‖. ---- ―Ah... sei não...‖ 

B ―Não‖. ―Nem sei dizer‖.  ---- ―Num tenho conhecimento‖. 

C 

―É acho que já vi falar sim, antigamente nas minhas 

caminhadas por aí até o trabalho via muito dessas 

árvores. Hoje nem tanto, mas não sei muito sobre elas 

não‖. 

―Não sei dizer‖ ---- ―Não é bom derrubar as árvores, acho que cada uma 

tem sua importância.‖ 

D 
―Nunca nem vi, e nem vi falar‖.  ---- ―O pessoal do IBAMA sempre tá por aqui né, e 

num deixa mexer em nada‖. 

E 
―Carrasco aqui que a gente conhece é o terreno, que 

nasce nessas árvores eu também não tenho muito 

conhecimento delas não‖. 

―Não sei direito‖. ---- ―Aqui sempre vemos a importância de proteger as 

árvores‖. 

F ―Não‖. ―Não sei‖. ---- ―Como eu não conheço, não sei dizer‖. 

G 

―Conheço sim‖ ―Quando se pudia tirar, a gente 

tirava pra proveitar a lenha‖. 

―Elas é até grandinha, tem 

um caule bem grossão, 

com muitos caule, cheio 

dessas tirinha que se enrola 

nas árvores, e as foias 

vorta e meio andam 

caindo‖; 

―Os homi aí fala muito que não pode mais tirar, pra 

conserva né‖. 

PIAÇABA 
(Attalea sp.) 

A 
―Conheço, que ela coloca um cachinho como se fosse 

dicurí, mas não é‖, 

―Às vezes a gente vai pra lenha aí 

traz um cachinho pra quebrar, pra 

comer‖. 

---- ―Acredito que se a gente cabar com elas vai 

diminuir uma coisa que a gente come né‖. 

B 
―Já vi no mato‖.  ―Aqui pra comer a piaçaba né, o 

coquinho‖. 

---- ―Não pode derrubar tudo por que se não uma hora 

falta né os coquinho pra gente comer‖. 

C 
―É... não se é dela que se faz aquela vassoura...‖ ―Tô em dúvida, mas acho que se faz 

a vassoura de piaçaba‖.  

---- ―Não temos que tirar se não acaba a matéria-prima‖  

D 
―Piaçaba tem, mas não, por aqui por perto mesmo 

não tem, é mais nas beira dos rios‖. 

―A piaçaba, o pessoal de fora vinha 

e tirava, pra fazer alguma coisa 

fora‖. 

---- ―É importante pra não acabar com tudo né‖. 
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E 

―Aqui em nossa região não tem, mas aí na frente, lá 

pras Pedrinhas, Caroba, a serrana por aí tem a 

piaçaba‖.  

―O uso disso é o..., eu não sei se é 

dessa piaçaba que se tira aquele talo 

que se faz a vassoura, entendeu, que 

a gente chama de vassoura de 

piaçaba, entendeu. Acredito que 

deve ser dela, como tem o nome 

dela, deve ser dela né‖. 

―Não sei muita coisa delas 

não‖. 

―Como eu já disse, o pessoal aqui tem o cuidado de 

não destruir tudo‖. 

F 

―Conheço sim‖. ―Eu uso a palha pra fazer a 

vassoura de piaçaba‖. 

―As folhas delas são como 

umas palha, parecida com 

as de palmeira, com um 

talinho no meio, são com 

elas que faz a vassoura [...] 

disso aí eu entendo muito‖. 

―Se a gente não conservar acaba faltando né‖ 

G 
―Acho que sei qual é, é parecendo umas dicurizeira 

né‖. 

―Acho que tira proveito da palha 

dela, não sei bem‖. 

―Sei dizer bem não, que tô 

meio confundido‖. 

―Se não acabar com a planta de vez, vai ser bom‖. 

CIPÓS 
(Famílias Malpighiaceae) 

A 
―Conheço uns galhos que se atrepam na árvores [...] 

tem umas plantas que nem o maracujá que nasce 

engalhado‖. 

―Sim, tem uma mulher aqui que 

gosta de fazer uns artesanatos‖. 

---- ―Aí se acabar com uma planta que nem o maracujá 

vai ser ruim pra quem gosta da fruta né‖. 

B ―Não‖. ―Num sei‖ ---- ―Num sei dizer‖. 

C 
―Conheço sim‖. ―Pra quem não sabe fazer 

artesanato não serve pra nada né‖ 

---- ―Então, acredito que apesar de não ter muita 

serventia deve ser importante‖. 

D 

―Conheço sim‖. ---- ―O cipó que eu conheço 

aqui é a de... a tipara é um 

cipó que o pessoal aqui tira 

limpa pra fazer vassoura, 

assim em beira de rio 

também‖. 

―Ninguém aqui mexe com essas coisas não‖. 

E 

―Conheço sim‖. ―Uso mesmo eu não sei lhe 

informar qual é‖. 

―Esses cipó aqui nasce no 

chão e enrama pelas 

árvores né, faz aquele 

latado lá por cima e tal, é 

que ela vem do chão né e 

sobre pra madeira e lá que 

ela faz a cobertura‖. 

―Eu não sei dizer bem qual é a importância‖. 
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F 

―Sei sim, parece umas cordinhas né, e tem umas 

plantas que são assim também‖. 

―Eu iniciei um curso com uma 

mulher de Aracaju que ensinava a 

fazer artesanatos com cipós e a 

fibra da bananeira‖  

―Cipós são como umas 

tira, aí crescem muito, 

usam outras plantas pra 

isso, e como são fininhas 

se alastram muito rápido‖. 

―Temos que conservar pra sempre que precisar ter 

na natureza, se não quando procurar onde vai 

encontrar‖ 

G 
―Sei é umas tirinha que se enrola nas plantas, ou nos 

muros‖. 

―Sei lá, pra nada‖. ---- ―Essas tirinha não deve servir pra nada num é não? 

Pode rancar que num faz falta‖. 

PLANTAS EPÍFITAS (TREPADEIRAS) 
Família Bromeliaceae 

A 
―Conheço sim, eu já vi quando nasce aqui em cima 

das mangueiras‖,  

―Não a gente não usa não‖. ---- ―A gente derruba porque só atrapalha as outras 

plantas‖ 

B ―Não‖. ―Num faço ideia‖. ---- ―Sem conhecer, num sei responder‖. 

C ―Não sei bem não qual é‖. ―Sei não se usam por aí‖. ---- ―Bom, não sei dizer não conheço‖. 

D 

―Aqui eu conheço... gravatá que nasce atrepada nos 

paus‖ 

―Derrubar pra queimar, pra 

desabafar as mangueiras‖. 

―Essas bicha são como uns 

parasita pras plantas, fica 

sugando a planta, e 

prejudica né que ela cresça 

e fazendo a planta morrer 

às vezes‖. 

―Um negócio que acaba com uma mangueira num 

exemplo, ninguém vai querer em seus terrenos né, 

no meu mesmo num quero, derrubo logo‖. 

E 

―Aqui a gente chama de gravatá. Gravatá é que nasce 

assim nas árvores né, aí engalha‖. 

―Pra nada né‖. ―Aqui não se usa não, aqui 

se fala que elas vão matar 

o pé de árvore né, porque 

puxa as coisa da árvore ‖. 

―O pessoal tira né pra não matar o pé de árvore‖. 

F ―Não‖. ―Não sei‖. ---- ―Nem sei o que é, aí fica difícil dizer né‖ 

G 

―Hum... é esses gravatá né‖ ―O povo aqui derruba tudo‖. ―Muita gente não sabe que 

alguns mais antigos faziam 

uso dela pra quando 

tivesse gripado, ou 

querendo dar uma 

esmagrecida‖. 

―Eu nem sei dizer se tem alguma coisa‖. 

INGAZEIRA 
Sclerolobium densiflorum 

A 

―Sim conheço‖.  ―Pra chupa os ingás‖. ―Assim a gente gosta de 

tirar as bajinhas que elas 

botam umas bajas, aí abre 

tem um carocinho, 

cobertinho por negocinho 

fofinho e docinho, aí a 

gente chupa os ingás [...] 

―Aí falta ingá pra gente né‖. 
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Dá pra tirar mais de uma 

vez por ano [...] Delas 

aparece mais nas bera do 

rio aqui‖. 

B 
―Conheço sim‖.  ―Pro povo chupar o ingá‖. ---- ―A importância que tem é que não pode acabar com 

o ingá‖. 

C ―Não sei bem não qual é‖. ―Sei não se usam por aí‖. ---- ―Bom, não sei dizer não conheço‖. 

D 

―Conheço sim‖. ―Ingazeira bota ingá, aí os menino 

tira pra chupar‖. 

―Lá nos tabuleiro tinha de 

monte nas beira do rio, os 

passarinho já gostava de 

passear por lá [...] todo ano 

viviam cheias de ingá, 

ninguém plantava, mas 

sempre tinha muitas por 

lá‖. 

―Nos tempos de antes a gente comia, hoje em dia 

ninguém mexe mais não, todo mundo já sabe que 

não pode mexer mais‖. 

E 
―Não. A não ser, aqui tem a ingazeira miúda que a 

gente conhece aqui, aquela da baía graúda não sei 

onde é que tem não‖. 

―Não sei‖. ---- ―Aqui não se desmata mais, então apesar de não 

saber direito, aqui é preservado‖. 

F 
―Não tenho certeza‖. Não sei dizer ---- ―Ai imagino que deva ser importante proteger, se 

servir pra alguma coisa né, que eu não sei, não pode 

acabar‖ 

G 
―Conheço sim‖ ―Nois ranca os ingazinho pra 

chupar‖. 

---- ―Tem que proteger pra não faltar os ingazinhos pra 

nois chupar‖. 

PEROBA-DO-CAMPO 
(Hymatanthus articulatus) 

A ―Se eu já vi, eu não conheço não‖. ---- ---- ―Ai deve ser importante pra alguma coisa né‖ 

B 
―Não‖. ―Também não sei‖ ---- ―Saber direito eu não sei, por que num conheço, aí 

fica difici dizer‖. 

C 
―Tô em dúvida agora‖. ―Acho que é aquela que tira o óleo 

de peroba né não?‖ 

---- ―Aí se destruírem não se faz mais o óleo de peroba 

não é verdade?‖ 

D 
―Essa eu não conheço‖. ―Como num conheço, num sei 

dizer‖. 

---- ―Sei que ninguém mexe, que ajuda nas proteção 

delas né não?‖ 
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E 

―Peroba, será que a nós aqui não conhece por 

pelarga?‖ 

―Essa aí pra nada‖. ―Essa peroba é aquela que 

a gente chama de rafifi que 

aqui não tem aquela 

peroba que faz madeira pra 

casa qui não tem não, essa 

aqui é uma peroba branca, 

é uma madeira fraca sabe‖. 

―É importante não desmatar né‖ 

F 
―Não conheço não‖. ―Se usam pra alguma coisa eu 

também não sei‖. 

---- ―Assim, como toda árvore temos que cuidar pra não 

acabar com todas elas‖ 

G 

―Essa sei sim‖. ―A gente pegava antes a lenha‖ ―Num lembro muito bem, 

tem tempo que num vejo‖. 

―Quando pudia a gente só mexia quando tinha 

alguma serventia, mas agora num pode, aí nois 

deixa quieto‖. 

CAMBOTÁ 

Cupania revoluta 

A 

―Sei sim qual é‖  ―O pessoal usa as madeirinha né pra 

vassoura, pra outras coisa‖. 

―Delas as florzinhas dá 

logo depois das chuvas 

daqui, e os frutinhos que 

os passarinho gosta de 

bicar, antes do veraozão 

começar‖. 

―Se acabar com todas elas vai faltar a maderinha 

pra fazer as coisa num é‖. 

B 
―Conheço sim‖.  ―Pra nada, pro povo tirar pra fazer 

cerca‖. 

 ―Também não pode destruir tudo porque se não 

falta as madeirinha‖ 

C 
―Acho que sim‖. ―Acho que o pessoal usava a 

madeira‖ 

 ―É importante proteger a madeira‖. 

D 
―Cambotá que eu conheço é a madeira‖. ―Cambotá que tira pra fazer cabo de 

vassoura‖. 

―Dessa não sei muito bem 

não, nunca trabalhei muito 

com elas não‖ 

―A mesma coisa, quem tira essas madeira, quando 

tira, vem tudo de fora, o povo daqui protege muito 

nossas planta‖. 

E 

―Cambotá, a gente aqui conhece porque por essa 

região aqui tem muito Cambotá‖. 

―Ela dá muita vara, aí pessoal tira 

pra fazer cerca de quintal e aquele 

negócio de irrigação de planta de 

tomate, se trepa nas grades que eles 

fazem, pra eles se criarem lá em 

cima, pra evitar a doença do 

tomate‖. 

 ―É importante conservar pra não faltar, o pessoal 

pega aquelas que não presta‖ 

F 

―Conheço sim‖. ―Tem gente que usa os gravetos pra 

fazer cerca, ou pra fazer vassoura 

como no meu caso‖. 

―Eu cato as madeirinha nos 

terreno por aí sabe [...] tem 

uns frutinho bem 

alaranjado [...] dizem até 

que fazer o chá com elas 

―Se for destruídas ficamos sem a madeira né‖. 
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ajuda a magrecer, mas num 

sei, que nunca 

exprimentei‖. 

G 

―Nois tem muito por aqui‖ ―Nois tirava muitas antes, agora 

quase não se tira, mas antes era pra 

fazer uma cerca, uma coisa e 

outra‖. 

―Muita gente se lembra 

mais da madeirinha dela 

que é boa, mas elas tem 

um negocinho interessante, 

tem um frutinho 

pequeninho que abre em 

três parte com três 

sementinha, que os 

passarinho tudo faz a 

festa‖. 

―Tem que proteger pra não acabar né, por isso a 

gente nem mexe mais‖. 

MURICI-DO-BREJO 
Byrsonima sericea 

A 
―Tem com a folha larga né, e coloca uns 

muricizinhos‖.  

―Às vezes alguém fala que bota na 

bebida, que gostam de tomar‖. 

 ―Pra quem gosta da fruta também vai ser ruim‖.  

B 

―Conheço sim‖.  ―Pra pessoa chupar a fruta‖. ―Eu via muito antigamente 

dessas aí, com umas flore 

em cacho assim, bem 

amarelada‖. 

―Tem frutinho 

pequenininho, que mesmo 

quando tá maduro continua 

com a cor verde‖. 

―Se acaba a fruta se derrubar tudo‖. 

C 
―Conheço não‖ ―Se usam eu não tenho 

conhecimento‖. 

 ―Mesmo num conhecendo, como já disse antes, 

cada um tem sua importância‖. 

D 

―Eu conheço assim uns murici de tabuleiro‖. ―Que bota assim uns muricizinho 

que pessoal bota dentro de cachaça 

pra beber‖. 

―Os muricizinho tem uma 

cor amarela, quando tá 

madura sabe, que chama 

uma atenção danada. 

Apesar de ser pequeninho 

é gostosinho e cheiroso 

que são danado‖. 

―Aqui quando se cata, só se cata os muricizinho 

mesmo, o que não faz mal nenhum as plantas né‖. 

E 
―Esse murici do brejo eu não conheço. Não tenho 

conhecimento não‖. 

―Não sei‖.  ―É importante manter as árvores né‖. 
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F 
―Essa eu também não sei‖. ―Também não sei‖  ―Como eu já disse, a gente não pode destruir as 

árvores, pois sem elas ficamos sem madeira, sem 

folhas, sem frutos‖ 

G 
―Sei não dessa‖ ―Nem sei‖  ―Nem sei dizer também, mas os homi nem deixa 

nois mexer em nada mais mesmo‖. 

Fonte: Organizado pela autora a partir do trabalho de campo abril/2013 a janeiro de 2014.  

Quadro 04 – Tabela de cognição acerca dos conhecimentos sobre animais da região 

Entrevistado Conhece? Utilidade? 
Características 

peculiares? 
Importância para conservação? 

TEIÚ 

Teius teyou 

A 

―Conheço, já vi‖.  ―Às vezes o pessoal aqui caça né, no tempo que 

tem caju, eles ficam de um lado pro outro atrás de 

caju. Eles caçam pra comer, se conseguir pegar 

né, porque é difícil‖. 

―Esse bicho gosta de comer as 

prantinhas [...] tem uns que são 

bem grande, e andam muito de 

dia, de noite quase num vejo 

―Agora quase não se tem, acho que tem que 

num deixar os bichinhos acabar‖ 

B 
Conheço sim, aí nas serras tem.  ―O pessoal caça pra comer‖. ―Eles são uns bichão grande, de 

vez em quando ataca a gente, são 

meio brabo‖. 

―É bom sempre ter ele, é uma coisa a mais pra 

comer, às vezes falta, sabe como é‖. 

C 
―Conheço sim‖ ―O pessoal caçava muito pra comer‖  ―É importante sim não caçar todos os 

bichinhos‖ 

D 

―Conheço, esses são parecido com 

uns camaleão‖. 

―Antes o pessoal caçava pra comer, eu comi 

muito já‖. 

―Digo que parece uns camaleão 

porque quando são pequeninhos 

são meios verdinhos e depois vai 

mudando de cor e cresce muito 

esses teiú‖. 

―Que nem eu já disse, antes se caçava mais 

hoje não, aí fica tudo quieto‖. 

E 
―Teiú conheço‖.  ―Nessa região, o pessoal mata pra comer né. É pra 

comer‖. 

 ―A caça quase não tem acontecido mais, e 

quando acontece o pessoal aqui toma muito 

cuidado‖. 

F 

―Num é aquele lagarto?‖ ―Tem gente que gosta de comer‖. ―Desse lagarto que se come, 

porque eles é maior que os outros, 

além de ser mais fácil de pegar, 

porque vive de dia, parece que 

atrás sempre de sombra‖. 

―Tem que conservar se não eles morrem todos 

né‖ 

G 

―Conheço sim‖. ―A gente costumava caçar, cacei muitos quando 

era muleque‖. 

―Eles tem uma cabeça cumprida, 

uns detinho fininho, de vez em 

quando nóis levava umas murdida 

[...] os filhotinhos é bem 

pequetitinho e verdinho, mas que 

―Tem que proteger eles, se bem que quase não 

vejo mais por aqui‖. 
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fica diferente quando fica 

grandão‖. 

Lagartixa 
(Tropidirus hispidus) 

A ―Não‖. ―Não sei‖ ---- ―Não sei dizer‖. 

B ―Não‖. ―Sei dizer não‖. ---- ―Sei dizer não‖. 

C 
―Lagartixa que eu conheço é essas do 

telhado de casa‖ 

―Acredito que não sirva de nada‖. ---- ―Elas não incomodam ninguém, então pra que 

acabar com elas?‖ 

D 
―Conheço também, são parecido com 

essas da parede de casa, mais são de 

tabuleiro‖. 

―Quando eu morava nos tabuleiro a gente pegava 

pra brincar‖. 

---- ―As bichinha ninguém nem quer mais brinca 

como antes, ela vevem tudo em paz‖. 

E 

―Sim, conheço sim‖. ―Não‖. ―Essa lagartixa é um tipo maior 

dessas lagartixas que vivem em 

casa, que se criam nas matas, ela 

cresce mais um pouco, mais a que 

a gente conhece mesmo, é essa 

que a gente tem nos nossos 

telhados‖. 

―É bom proteger elas né‖. 

F 
―Essa não é igual a essas que a gente 

vê dentro de casa, é? Dessas eu não 

conheço‖. 

―Eu acho que nenhum‖. ---- ―Eu não conheço bem, mas acredito que a 

gente não pode sair matando tudo né‖. 

G ―Dessa aí nunca vi não‖.  ---- ―Num sei‖. 

COBRA-VERDE 
(Liophis viridis) 

A 

―Conheço‖.  ―Não usamos‖. ―Essa cobra aí tem gente que diz 

que num é venenosa minha fia, 

mas é sim, me lembro na minha 

juventude de um rapaz que ela 

pegou, ele quase que se ia‖; 

―O pessoal quando vê uma cobra fica logo 

tudo com medo, aí quando pode matar mata 

né‖. 

B 
―Conheço‖.  ―Não, pra quê? O pessoal geralmente quando vê 

aqui mata né‖. 

---- ―Proteger cobra? Tá louco!‖ 

C ―Sim conheço‖. Aqui não se usa, porque o povo tem medo. ---- ―É difícil proteger o que se tem medo‖. 

D 
―Conheço, ave Maria, eu vendo, 

pegando, eu mato‖ 

 ---- ―Apois, eu pegando eu mato que proteger 

nada‖. 

E 
―Essa cobra-verde tem por aqui, eu 

conheço‖.  

―O pessoal não usa, quando o pessoal vê uma 

cobra só quer matar‖. 

---- ―Como elas são perigosas pra gente, ninguém 

pensa em proteger elas não‖. 
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F 
―Hum... dessa de vez em quando 

aparece por aqui‖. 

―Ninguém usa não, porque a maioria tem medo‖. ---- ―Essas cobra assim, na maioria das vezes 

quando aparece, o povo mata‖. 

G 
―Sei sim qual é, tem umas época aí 

que aparece mais que outras.‖ 

―Eu sei que essa não faz mal, mas quando aparece 

dentro de casa assim, nois mata né‖ 

---- ―Dessa bicha aí ninguém vai fazer questão de 

cuidar não, porque a maioria tem medo‖. 

SERPENTE OLHO-DE-GATO-ANELADA 
(Leptodeira annulata) 

A 
―Não‖. ―O povo aqui corre de cobra, ninguém usa não‖. ---- ―Eu num conheço mais essas cobras são um 

perigo pra gente né não?‖ 

B 
―Não‖. ―Se serve pra alguma coisa num sei‖. ---- ―Num conheço, mas nunca vi dizer que por 

aqui alguém protege alguma cobra‖. 

C ―Não‖. Pois, pra nada, o povo corre. ---- ―Então, o povo aqui não protege não‖ 

D 
―Essa é da braba... deixe eu ver o 

nome dela... é... salamandra de 

tabuleiro 

 ―Ela faz uma rodinha assim, 

levanta a cabecinha, e quando 

nego passou ela ói... ela é braba‖. 

―Apois, uma bicha braba dessa...‖ 

E 

―Aqui tem várias cobras, essa aí sei 

não, parece com a salamandra‖.  

―Pra nada né‖. ―De vez em quando, tem a 

cobra... esqueci do nome agora... 

Tem a salamandra, Tem a 

salamandra de várias espécies, 

tem a salamandra de viado, tem a 

salamandra normal aqui, mas é 

uma cobra que cresce muito 

aqui‖. 

―Como eu já disse, não tem aqui esse 

pensamento de proteger cobra nenhuma não‖. 

F 
―Dessa eu nunca vi‖ ―Qui... usa pra nada‖. ---- ―Acho ruim pras cobras todo mundo matar, 

mas vai fazer o quê?‖ 

G 
―Acho que sei qual é‖. ―Não sei muito bem, mas acho ela tem veneno né, 

aí eu nunca precisei, mais se ver mato‖. 

---- ―Apois proteger essas bicha venenosa, nem 

aqui nem em lugar nenhum‖. 

PÁSSARO CHORINHO-DO-PAPO-PRETO*(ameaçado de extinção) 
(Herpsilochmus pectoralis) 

A ―Não‖. ―Acredito não servir pra nada né‖. ---- ―Sei dizer não‖. 

B ―Não‖. ―Num sei‖. ---- ―Sei dizer não‖. 

C 
―Esse não sei, tem muitos passarinhos 

por aqui‖. 

―Não sei dizer‖. ---- ―Os pássaros são muito bonitinhos cantando, a 

gente tem que proteger‖. 

D 
―Se ver eu conheço, porque eu já vi 

aqui na gaiola dum menino, é um 

bem grossinho bunitinho né‖. 

―Ele canta muito bem, mas ninguém pode vender 

não porque se não o IBAMA passa a mão em 

tudo‖. 

---- ―O IBAMA não deixa vender mais né, o lugar 

deles é tudo sorto‖. 

E ―Não‖. ―Não sei‖. ---- ―Tem que proteger os pássaros, são lindo os 
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cantos dele‖. 

F 
―Conheço não esse‖. ―Num sei dizer‖. ---- ―Tão lindo os cantos dos passarinhos, não sei 

se esse canta, mas devemos cuidar deles né‖. 

G 

―Sei sim do qual é esse‖. ---- ―É uns passarinho bonitinho que 

tem por aqui com o peito preto, 

com um canto bonito demais [...] 

acho que os novinho deles num 

tem isso preto, mas depois que 

cresce empretece e cantam que 

só‖. 

―É bonito demais os canto dele, tem que 

cuidar pra que eles continue a cantar‖. 

CODORNA DO CAMPO 
(Nothura maculosa) 

A ―Conheço sim‖. ―Ninguém aqui usa não‖. ---- ―Bom, deve ter que de proteger né‖. 

B 
―A codorna eu conheço‖.  ―Tem o povo que come‖. ---- ―O povo caça pra comer né, mas tem que 

proteger pra sempre ter‖. 

C 
―Ah conheço sim‖. ―O pessoal gosta de comer‖. ---- ―Como todas as coisas que a gente come, 

temos que proteger para não faltar‖. 

D 
―Codorna... sim‖ ―Aqui já teve um menino que criava assim no 

quintal, num chiqueirinho que ele tinha, ele criava 

e vendia‖. 

---- ―Ninguém nem mais cria por aqui viu, mas 

acho que a gente precisa se alimentar né...‖. 

E 
―A codorna eu conheço‖.  ―O uso dela é matar pra comer né‖. ---- ―Quando se mata, mesmo assim o povo aqui 

toma cuidado pra não acabar com tudo‖. 

F 
―Sei sim, mais ou menos‖.  ―Tem gente que gosta de comer‖. ---- ―Tem que ter cuidado né, se caçar demais e 

acabar, quando procurar não vai achar‖. 

G 
―Conheço sim‖. ―Nois também costumava pegar pra comer, mais 

nunca mais‖. 

---- ―Nóis que vive próximo a esses bichos tem 

que cuidar ainda mais deles né‖. 

CACHORRO DO MATO 
(Cerdocyon thous) 

A 

―Sim, se vê conheço, já tenho visto 

demais por aí‖.  

―É, às vezes caçam (muda a resposta), não o 

pessoal não caça não, é por que eles costumam 

ficar mudando de um lado pro outro‖. 

---- ―É, não sei bem dizer, mas é bom não matar 

os bichinho tudo né‖. 

B ―Não‖. ―Num sei também‖. ---- ―Como não conheço, num sei‖. 

C 
―Conheço não‖. ―Sei não‖. ---- ―Bom, apesar de eu não conhecer, acho que 

cada um tem sua importância, e merece ser 

protegido‖. 



CAPÍTULO III – O Conhecer, o Saber e a Conservação do PARNASI                                                                                                                                          76 

 

D 

―Já vi conheço também, quando eu 

morava na beira do rio e via uma 

cachorro do mato a gente corria, 

porque os menino dizia que pegava 

né 

―Caçava, é que nem eu tava le falando, caçaram 

muito mais hoje, ave maria‖. 

---- ―Bom, ninguém nem caça mais né, os bicho 

veve tudo aí a vontade‖ 

E 
―Que é a raposa no caso né? 

Cachorro do mato é bem parecido 

com a raposa‖. 

―Acho que pra nada‖. ---- ―Não sei se bem desse bicho, mas acho que o 

povo daqui não faz mal nenhum‖. 

F 

―Conheço sim, quer dizer mais ou 

menos‖. 

―Aqui, acho que pra nada, mas já vi dizer que tem 

uns por aí que faz judiação com os bichinhos‖. 

―São uns bichos que a gente vê 

mais a noite, de vez em quando a 

gente vê um atropelado na 

estrada‖. 

―Da importância mesmo assim eu não sei 

bem, mas acho que temos que cuidar mais dos 

animais que vivem à nossa volta‖. 

G 
―Hum... acho que sei mais ou menos 

desse aí‖. 

―Oxe que eu saiba pra nada né‖. ---- ―A maioria que eu vi os bichinho foi 

atropelados, tem que tomar cuidado né‖. 

GAMBÁ 
(Didelphis virginiana) 

A Não, e se ver não sei dizer. ―Não sei‖. ---- ―Nem sei viu, num conheço‖. 

B 

―Conheço, aqui o gambá que a gente 

conhece no mato quando passa um 

vento não tem quem consiga ficar‖. 

―Quem vai usar?‖ ---- ―Quem vai proteger um bicho fedorento 

desse? O povo quer é distância‖. 

C 
―Sei qual é sim‖. ―Menina, ninguém usa não porque ninguém 

guenta ficar perto‖. 

---- ―Até pode ter importância, mas acho que 

ninguém vai querer proteger ele não é muito 

fedido‖. 

D 

―Conheço, porque meu pai pegava 

quando tava caçando de noite [...] 

pensava que era tatu, quando cavava 

e pensava que não ele tava dentro do 

buraco‖ 

―Meu pai pegava enganado, mas tinha gente que 

comia, nóis nunca comia não‖. 

---- ―Eita, acho que ninguém come mais não, mas 

também ninguém quer por perto não‖. 

E 
―Já ouvi falar, conhecer mesmo não‖. ―Não sei dizer bem, mas acho que pra nada‖. ---- ―Como já disse, o pessoal aqui nas faz mal a 

esses bicho, e ainda mais quando não serve 

pra nada‖. 

F 

―Conheço sim, mas acho que nunca 

vi um por aqui‖. 

―Pra nada né, eu nunca senti, mas dizem que é 

uma carniça‖. 

---- ―Mulher fica difícil falar que da importância 

de proteger um bicho que o povo não aguenta 

ficar nem perto‖. 

G 
―Ixe sei sim qual é‖. ―Armaria pra nada, quem vai usar só se for pra 

tanger alguém que num goste‖. 

---- ―Eu quero é distância desse bicho aí, é uma 

catinga desgraçada [,..] acho que o povo aqui 

também‖. 

Fonte: Organizado pela autora a partir do trabalho de campo abril/2013 a janeiro de 2014. 
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A partir dos discursos dos entrevistados, pôde-se perceber que há uma relação 

direta e proporcional entre seus conhecimentos maiores a respeito das espécies que são 

utilizadas por eles, o que reforça ainda mais a visão utilitarista já discutida 

anteriormente. Além disso, demonstraram uma preocupação maior com a importância 

da conservação das espécies que são por eles utilizadas com receios de que não 

pudessem mais utilizar. As espécies que não têm uso, são por eles tratadas como 

―inúteis‖ e sem muita importância de proteção. Assim, o valor ecológico intrínseco a 

cada espécie não é conhecido e trabalhado, sendo substituído pelo valor utilitário da 

biota. 

Também ficou evidenciado que a falta de maiores conhecimentos sobre as 

espécies prejudica sua proteção, pois como não conhecem muito bem, não sabem por 

que é importante conservar. Além disso, o fato de se sentirem ameaçados por algumas 

espécies também não dão alternativas, ao não ser a destruição imediatas das possíveis 

ameaças. 

Na sequência será realizada uma análise dos conhecimentos locais para ver até 

que ponto eles se aproximam ou se distanciam dos conhecimentos científicos 

produzidos acerca de cada espécie. 

 

 Vegetação de Carrasco 

 

A partir dos discursos dos entrevistados, percebeu-se que pouco se conhece 

desse tipo de vegetação. Esse apontamento pode estar associado a dois aspectos: o 

primeiro, ao fato deles serem encontrados mais em mata fechada, e o segundo, ao fato 

de serem árvores sem uso para os moradores. 

O desconhecimento e a inutilidade dessa vegetação, apontadas pelos 

entrevistados, acabam gerando uma falta de preocupação para a sua conservação. O 

único que demonstrou ter um maior conhecimento a respeito das espécies encontradas 

nessa vegetação foi o entrevistado G, pois afirmou que antigamente fazia uso da lenha. 

Seus conhecimentos se aproximam dos científicos quando afirma que ―Elas é até 

grandinha, tem um caule bem grossão, com muitos caule, cheio dessas tirinha que se 

enrola nas árvores, e as foias vorta e meio andam caindo‖. Esse trecho refere-se ao fato 

do carrasco ser ―um tipo de vegetação xerófila, arbustiva, densa, alta, caracterizada pelo 

predomínio de plantas lenhosas e muito ramificada densamente emaranhadas por 

trepadeiras‖ (CARVALHO E VILAR, 2005). 
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Quando questionado sobre a importância da conservação ele afirma que ―os 

homi aí fala muito que não pode mais tirar, pra conserva né‖, mostrando que não 

realizada mais a retirada devido às possíveis punições do IBAMA. Assim, demonstra ter 

assimilado o discurso da conservação, sem conhecer a importância ecológica das 

espécies. 

          

 

 Attalea sp. (Piaçava) 

 

A maior parte dos entrevistados demostraram ter conhecimento sobre essa 

espécie. Tal conhecimento está intimamente ligado ao uso da sua folha para a fabricação 

da vassoura de piaçaba, e no consumo do seu fruto, chamado por eles de coquinho. Tais 

usos, podem ser evidenciados nas falas: ―Às vezes a gente vai pra lenha aí traz um 

cachinho pra quebrar, pra comer‖. (Entrevistada A). ―Aqui pra comer a piaçaba né, o 

coquinho‖ (Entrevistado B). ―Eu uso a palha pra fazer a vassoura de piaçaba‖ (Entrevistada 

F). 

A piaçava, piaçaba, piaçá ou coqueiro-piaçaba são os nomes populares de duas 

espécies de palmeira. Possui folhas eretas, verde-escuras, com pecíolo longo e frutos 

comestíveis. A fibra dura e flexível é extraída das margens dos pecíolos e utilizada na 

confecção de vassouras e escovas. Das suas sementes podem ser extraídas o marfim-

vegetal. ―As folhas delas são como umas palha, parecida com as de palmeira, com um 

talinho no meio, são com elas que faz a vassoura [...] disso aí eu entendo muito‖. 

(Entrevistada F, povoado Ribeira). Tal fala demonstra que seu maior conhecimento em 

comparação com os demais entrevistados se deve ao fato dela trabalhar diretamente com 

a espécie na confecção das vassouras. 

Fazem parte do que foi chamado de Agrupamentos Arecaceae – Cactaceae, que: 

 

São compostos por espécies funcionais constituídas pelas palmeiras Atallea 

acaule, Allagoptera arenaria ou Syagrus schizophyla (Arecaceae), as quais 

formam berçário para Hirtella sp. (Chrysobalanaceae) e Vellozia dasypus 

(Velloziaceae). O solo é recoberto por vegetação herbácea e Cladonia sp. O 

conjunto destes agrupamentos corresponde ao hábitat das palmeiras [...] 

(CARVALHO, VILAR, 2005). 

 

No levantamento, é chamada a atenção para a utilização depredatória da piaçaba, 

sendo necessário o desenvolvimento de medidas para evitar sua destruição e incentivar a 

sua conservação. Quando questionados sobre a importância de conservar essa espécie, 
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quase a totalidade das respostas tiveram ligação com a necessidade de não findar com os 

recursos oferecidos, demonstrando uma preocupação utilitária da espécie e não 

ecológica. ―Se a gente não conservar acaba faltando né‖ (Entrevistada F). ―Acredito que 

se a gente cabar com elas vai diminuir uma coisa que a gente come né‖ (Entrevistada 

A).  

 

 

 Cipós 

 

A maior parte dos entrevistados demonstrou ter conhecimento sobre cipós e 

trepadeiras.  

―O cipó que eu conheço aqui é a de... a tipara é um cipó que o pessoal aqui 

tira limpa pra fazer vassoura, assim em beira de rio também‖ (Entrevistada 

D). ―Esses cipó aqui nasce no chão e enrama pelas árvores né, faz aquele 

latado lá por cima e tal, é que ela vem do chão né e sobre pra madeira e lá 

que ela faz a cobertura‖. (Entrevistado E). 

 

Alguns não souberam informar se servia para alguma coisa, porém as mulheres 

apontaram seu uso para a confecção de peças artesanais. ―Eu iniciei um curso com uma 

mulher de Aracaju que ensinava a fazer artesanatos com cipós e a fibra da bananeira‖ 

(Entrevistada F). 

―Cipós são como umas tira, aí crescem muito, usam outras plantas pra isso, e 

como são fininhas se alastram muito rápido‖ (Entrevistada F). Com essa fala, a artesã 

demonstra saber que as trepadeiras e cipós sobem utilizando outras plantas como apoio, 

pois seus caules são estreitos, flexíveis e capazes de fenomenais taxas de crescimento 

em altura e comprimento.  

As trepadeiras são eficazes competidoras por luz e recursos minerais de modo 

que as árvores carregadas com trepadeiras crescem mais lentamente e produzem menos 

sementes e frutos do que as árvores desprovidas dessa planta. Devido ao baixo gasto 

para engrossarem seus caules e ramos, as trepadeiras podem utilizar uma grande 

proporção de seus recursos para produzir folhas adicionais, bem como para reprodução. 

Assim são plantas que se alastram com facilidades. 

Quando indagados sobre a importância da conservação desses vegetais, a grande 

maioria não fazia ideia. A não conservação dessas espécies pode ser benéfica, pois em 

virtude dos efeitos prejudiciais delas às árvores que ainda frutificarão, os gestores 



CAPÍTULO III – O Conhecer, o Saber e a Conservação do PARNASI                                     80 

 

florestais recomendam a sua remoção, pois ao absorver os nutrientes de seus 

hospedeiros, prejudicam a fruticação. 

A entrevistada F, devido à utilidade que vê nos cipós afirma que ―temos que 

conservar pra sempre que precisar ter na natureza, se não quando procurar onde vai 

encontrar‖. A entrevistada A por ter cultura de maracujá em seu terreno e ter o 

conhecimento de que é uma espécie de trepadeira afirma ter importância para a 

conservação, pois ―aí se acabar com uma planta que nem o maracujá vai ser ruim pra 

quem gosta da fruta né‖. 

É conhecido apenas como benefício desses vegetais o seu uso para confecção de 

peças artesanais. Porém, um importante benefício ecológico apontado por alguns 

estudiosos é desconhecido: ao crescer entre as copas, as trepadeiras ajudam a estabilizar 

as árvores, o que facilita o crescimento de plantas menores, equilibrando as sucessões 

ecológicas. 

 

     

 Plantas Epífitas  

 

Quando questionados sobre os seres epífitos os entrevistados demonstraram não 

ter entendido a pergunta. Mesmo com a explicação detalhada do que seriam, apenas 

alguns conheciam o que eles chamam de gravatá: ―Aqui eu conheço... gravatá que nasce 

atrepada nos paus‖ (Entrevistada D). ―Aqui a gente chama de gravatá. Gravatá é que 

nasce assim nas árvores né, aí engalha‖. 

As plantas epífitas são aquelas que vivem sobre vegetais, podendo ser parasitas 

ou não. As espécies parasitas são as que se aproveitam de elementos nutricionais, 

prejudicando o desenvolvimento e provocando efeitos deletérios. Aquelas não 

parasitárias são as que se utilizam do organismo somente como substrato para fixação, 

sem alterar o metabolismo. 

As bromélias e orquídeas, por exemplo, vivem sobre plantas do estrato arbóreo, 

mas obtém seus nutrientes à partir do meio e não da planta que as hospeda. Assim há 

uma associação que não causa nenhum mal à planta hospedeira, a não ser que seja por 

excesso de peso, o que pode provocar a quebra de um galho. 

 A espécie de planta epífita apontada pelos moradores é a conhecida como 

gravatá. Ela é considerada por eles, como uma espécie parasita, o que justifica sempre 

sua derrubada e queimada. ―A gente derruba porque só atrapalha as outras plantas‖ 
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(Entrevistada A). ―Um negócio que acaba com uma mangueira num exemplo, ninguém 

vai querer em seus terrenos né, no meu mesmo num quero, derrubo logo‖ (Entrevistada 

D). 

Porém, a grande maioria deles desconhece uma utilidade que poderia ser 

atribuída a ela: o suco do seu fruto. Existem pesquisas que apontam para a apresentação 

de propriedades medicinais desse suco, tais como: expectorante, diurético enérgico, 

tônico. Assim, é indicado para o tratamento do: aparelho respiratório, asma, bronquite, 

coqueluche, diurético energético, doenças do aparelho urinário, expectorante, 

hidropisia, tosses. 

 

 

 Sclerolobium densiflorum (Ingazeiro) 

 

A maior parte dos entrevistados conhece o Ingazeiro ―Assim a gente gosta de 

tirar as bajinhas que elas botam umas bajas, aí abre tem um carocinho, cobertinho por 

negocinho fofinho e docinho, aí a gente chupa os ingás [...] Dá pra tirar mais de uma 

vez por ano [...] Delas aparece mais nas bera do rio aqui‖. (Entrevistada A). ―Eu já 

chupei muito os ingás, eles vem dentro de umas vagenzinha, que quando abre tem a 

popinha, bem branquinha e bem docinha‖ (Entrevistada C). A partir daí, percebe-se que 

a depoente sabe A ingazeira é uma árvore que possui longas vagens que contêm 

sementes envolvidas por uma polpa comestível. Essas árvores florescem geralmente 

mais de uma vez por ano. 

―Lá nos tabuleiro tinha de monte nas beira do rio, os passarinho já gostava de 

passear por lá [...] todo ano viviam cheias de ingá, ninguém plantava, mas sempre tinha 

muitas por lá‖ (Entrevistada D). A partir dessa fala podemos perceber que ela sabe que 

essa espécie é típica das margens de rios e lagos, e atrai a fauna e o homem devido às 

seus frutos. 

 Quando indagados sobre a importância da conservação dessa espécie, 

novamente correlacionaram-na com a visão utilitarista dos frutos por ela oferecidos. ―A 

importância que tem é que não pode acabar com o ingá‖ (Entrevistado B). Mais uma 

vez, mostram-se preocupados com a conservação devido à preocupação em perder os 

recursos por ela oferecidos. 
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 Himatanthus articulatus (Peroba-do-campo) 

 

Grande parte dos entrevistados demonstraram desconhecer essa espécie ou ficar 

em dúvida sobre seu conhecimento. Apenas o entrevistado G, devido as suas antigas 

práticas de extração que lembrou pouca coisa: ―a gente pegava antes a lenha‖. É uma 

árvore de grande porte, e no passado foi muito procurada pela qualidade da madeira. 

Suas flores são pequenas e brancas. Suas vagens são cilíndricas, com a casca muito 

dura, que se abre em duas partes quando madura. Dentro existem sementes recobertas 

por uma membrana transparente, com um tom amarelado. 

O entrevistado E demonstrou muita dúvida ao afirmar que ―peroba, será que a 

nós aqui não conhece por pelarga? [...] Essa peroba é aquela que a gente chama de rafifi 

que aqui não tem aquela peroba que faz madeira pra casa qui não tem não, essa aqui é 

uma peroba branca, é uma madeira fraca sabe‖. Ela foi confundida, por um dos 

entrevistados, com outra espécie de onde se extraem óleos vegetais para a fabricação do 

óleo de peroba: ―acho que é aquela que tira o óleo de peroba né não?‖ (Entrevistada C). 

O não conhecimento da espécie acarreta também no desconhecimento da 

importância da conservação ―Saber direito eu não sei, por que num conheço, aí fica 

difici dizer‖ (Entrevistado B). O Entrevistado F novamente em sua fala demonstrou em 

se preocupar com a conservação devido ao medo de ser punido ―Quando pudia a gente 

só mexia quando tinha alguma serventia, mas agora num pode, aí nois deixa quieto‖. 

Alguns dos entrevistados demonstram não saber muito bem da importância, mas 

apontam que cada espécie tem sua importância e por isso, devem ser conservadas. 

―Assim, como toda árvore temos que cuidar pra não acabar com todas elas‖ 

(Entrevistada F). O não conhecimento sobre a espécie contribui diretamente para o 

desconhecimento da sua importância. 

 

 

 Cupania revoluta (Cambota)  

 

É uma árvore de pequeno a médio porte. Apresentam flores brancas em cachos, 

bastante vistosas. Parte dos respondentes conhece essa espécie, porém de forma 

superficial, pois lembram-se apenas da madeira que é utilizada para o feito de cercas, 

cabos de vassouras, etc. ―Cambotá que tira pra fazer cabo de vassoura‖ (Entrevistada 

D). ―Ela dá muita vara, aí pessoal tira pra fazer cerca de quintal e aquele negócio de 



CAPÍTULO III – O Conhecer, o Saber e a Conservação do PARNASI                                     83 

 

irrigação de planta de tomate, se trepa nas grades que eles fazem, pra eles se criarem lá 

em cima, pra evitar a doença do tomate‖ (Entrevistado E). 

Porém, desconhecem que seus frutos são encapsulados e que, quando maduros, 

abrem-se em três partes com três sementes duras alaranjadas bastante procuradas por 

pássaros. Só o entrevistado G parece conhecer: ―muita gente se lembra mais da 

madeirinha dela que é boa, mas elas tem um negocinho interessante, tem um frutinho 

pequeninho que abre, que os passarinho tudo faz a festa‖. A entrevistada parece 

conhecer um pouco mais sobre o cambotá: ―delas as florzinhas dá logo depois das 

chuvas daqui, e os frutinhos que os passarinho gosta de bicar, antes do veraozão 

começar‖. Geralmente, para essa espécie o florescimento ocorre em Julho e a 

frutificação em novembro. 

Pouco se conhece das vantagens oferecidas por essa espécie. Ela é um tipo de 

espécie pioneira e rústica, apreciada pela fauna e apropriada para reflorestamentos. 

Poderia ser utilizada para resolver problemas de desmatamento no povoado, entrando 

como uma medida mitigatória para tentar recompensar o dano da depredação de outras 

espécies vegetais. Além disso, acredita-se que seu chá seja emagrecedor, podendo ser 

talvez comercializado.  

Quando questionados sobre a importância da conservação, novamente o viés 

utilitarista permeia suas respostas. ―Se acabar com todas elas vai faltar a maderinha pra fazer 

as coisa num é‖ (Entrevistada A). E mais uma vez o entrevistado F aponta para a 

manutenção dessa espécie devido às proibições: ―nois tirava muitas antes, agora quase 

não se tira, mas antes era pra fazer uma cerca, uma coisa e outra [...] Tem que proteger 

pra não acabar né, por isso a gente nem mexe mais‖. 

 

 

 Byrsonima sericea (Murici da praia, Murici do brejo) 

 

A metade dos entrevistados conhece o Murici. ―Tem com a folha larga né, e coloca uns 

muricizinhos‖ ―Às vezes alguém fala que bota na bebida, que gostam de tomar‖. (Entrevistada 

A). O murici do brejo é uma árvore nativa do norte e nordeste do Brasil. Alcança altura 

mediana. Possui flores amarelas que se dispõe em cachos, seu fruto é pequeno, também 

em cacho.  

Quando maduro fica mais macio, porém continua de cor verde. Suas sementes 

geralmente são de tonalidade marrom-claro. Tais descrições são muito bem conhecidas 
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pelo entrevistado B: ―eu via muito antigamente dessas aí, com umas flore em cacho 

assim, bem amarelada [...] Tem frutinho pequenininho, que mesmo quando tá maduro 

continua com a cor verde‖. 

Esta árvore é freqüente nas regiões de terrenos úmidos, próximos a rios e lagoas. 

Apesar de sua beleza, especialmente sua floração, não é utilizada em paisagismo. 

Existem várias espécies de murici, porém apesar das diferenciações apresentam uma 

característica em comum: todas possuem um fruto pequeno e comestível, de sabor 

ácido. 

 ―Eu conheço assim uns murici de tabuleiro [...] Que bota assim uns muricizinho 

que pessoal bota dentro de cachaça pra beber [...] Os muricizinho tem uma cor amarela, 

quando tá madura sabe, que chama uma atenção danada. Apesar de ser pequeninho é 

gostosinho e cheiroso que são danado‖ (Entrevistada D). A coloração amarelada do 

fruto, quando madura, chama a atenção. Apesar do tamanho pequeno possui sabor e 

cheiro intensos e característicos, não se comparando a outro fruto. Podem ser usados na 

fabricação de sucos, doces, licores, geléias e sorvetes. 

Quando questionados sobre a importância da manutenção dessa espécie, os que 

detem o conhecimento do uso do seu fruto, novamnte apontaram para a preocupação em 

não esgotar com ele: ―pra quem gosta da fruta também vai ser ruim‖ (Entrevistada A). 

 

 

 OS RÉPTEIS LACERTÍLIOS: o teiú, a lagartixa comum e o lagarto. 

 

 Teius teyou (teiú)       

 

Todos os entrevistados afirmaram conhecer o teiú. Essa espécie compreende um 

dos maiores lagartos da América, podendo atingir até 2 metros de comprimento. Tal 

característica manifesta-se nas falas dos entrevitados: ―Às vezes o pessoal aqui caça né, 

no tempo que tem caju, eles ficam de um lado pro outro atrás de caju. Eles caçam pra 

comer, se conseguir pegar né, porque é difícil‖. (Entrevistada A) 

Segundo a entrevistada A ―esse bicho gosta de comer as prantinhas [...] tem uns 

que são bem grande, e andam muito de dia, de noite quase num vejo‖. Tal depoimento 

mostra que a depoente sabe que os teiús são animais de hábitos diurnos, e heliófilos, ou 

seja, que apreciam a luz do sol, conseguindo se desenvolver em circunstâncias com 
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excesso solar. São onívoros, predadores generalistas, podendo consumir vegetais, 

artrópodes, outros vertebrados e carniça.  

―Eles são uns bichão grande, de vez em quando ataca a gente, são meio brabo‖ 

(Entrevistado B). Isso por que podem ser animais agressivos, razão pela qual são 

importantes os cuidados no manejo para se evitarem mordidas.  

 

Possui cabeça comprida e pontiaguda, mandíbulas fortes providas de um 

grande número de pequenos dentes pontiagudos. Língua cor-de-rosa, 

comprida e bífida. Cauda longa e arredondada. Coloração geral negra, com 

manchas amareladas ou brancas sobre a cabeça e membros. Região gular 

(garganta) e face ventral brancas, adornadas de manchas negras. Os filhotes 

são esverdeados, coloração que vai desaparecendo de acordo com o 

desenvolvimento dos animais.  

 

A caracterização acima pode ser reconhecida na fala da entrevistada D 

―Conheço, esses são parecido com uns camaleão [...] Digo que parece uns camaleão 

porque quando são pequeninhos são meios verdinhos e depois vai mudando de cor e 

cresce muito esses teiú ‖. E na fala do entrevistado F ―Eles tem uma cabeça cumprida, 

uns dentinho fininho, de vez em quando nóis levava umas murdida [...] os filhotinhos é 

bem pequetitinho e verdinho, mas que fica diferente quando fica grandão‖. 

Em relação à importância da conservação dessa espécie, a maioria deles 

reconhece que é ela importante devido à preocupação com o fim da espécie: ―é bom 

sempre ter ele, é uma coisa a mais pra comer, às vezes falta, sabe como é‖ (Entrevistado 

B). Porém, nas falas deles ficou evidenciado que essa espécie quase não é vista mais no 

povoado ―Nessa região, o pessoal mata pra comer né [...] A caça quase não tem 

acontecido mais, e quando acontece o pessoal aqui toma muito cuidado‖ (Entrevistado 

E). ―A gente costumava caçar, cacei muitos quando era muleque [...] Tem que proteger 

eles, se bem que quase não vejo mais por aqui‖ (Entrevistado F). 

 

 

 Tropidirus hispidus (lagartixa comum) 

 

A metade dos entrevistados informou não conhecer essa espécie. Tal fato pode 

ter acontecido devido à foto mostrada não trazer lembranças familiares, já que se trata 

de uma espécie tão comum e rotineira. Essa é a lagartixa comum que ocupa diversos 

tipos de habitat, tais como folhiços, troncos de árvores, pedras, muros das casas. 

Distribui-se amplamente pelo país, mas ocorre predominantemente nas áreas de 

Caatinga. Assim, é considerado o lagarto mais comum do país. Essa espécie é 
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forrageadora sedentária, de atividade diurna, são essencialmente onívoros. Ela é 

extremamente mansa. 

Os entrevistados que apontaram conhecê-la demonstraram que, apesar de 

conseguirem identificar, pouco sabem sobre essa espécie. ―Lagartixa que eu conheço é 

essas do telhado de casa‖ (Entrevistada C). ―Essa lagartixa é um tipo maior dessas 

lagartixas que vivem em casa, que se criam nas matas, ela cresce mais um pouco, mais a 

que a gente conhece mesmo, é essa que a gente tem nos nossos telhados [...] não sei 

muitos sobre elas‖ (Entrevistado E).  

Os entrevistados que não conhecem demonstraram não saber sobre a 

importância da conservação da lagartixa. Os que conhecem, devido a não apresentar 

nenhum uso para eles, acreditam que merecem ser protegidas: ―acredito que não sirva 

de nada [...] Elas não incomodam ninguém, então pra que acabar com elas?‖ 

(Entrevistada C). ―Eu não conheço bem, mas acredito que a gente não pode sair 

matando tudo né‖ (Entrevistada F). 

 

 

 Lagartos 

 

Muitas espécies de lagartos que não eram de áreas abertas foram avistados várias 

vezes explorando as bordas da mata. Tal constatação é um tanto inusitada e seus 

motivos são desconhecidos: 

 

[...] porque não se sabe se as áreas fechadas foram perdendo espécies de 

lagartos devido às alterações nos seus microhabitats e diminuição de recursos 

ou se os recursos disponíveis nestas áreas poderiam ser mais escassos, 

independentemente das ações antrópicas. Ambas considerações limitariam o 

ciclo de vida dos indivíduos, evidenciando a fragilidade das matas ao longo 

dos riachos e a importância das áreas abertas, ambas perigosamente 

ameaçadas por ações antrópicas (CARVALHO, VILAR, 2005,p.44) 

 

A ação antrópica pode estar contribuindo diretamente para o desparecimento de 

algumas espécies de lagartos como, por exemplo, o teiú, de acordo com o que foi 

comentado anteriormente. ―A aparente escassez de recursos para os lagartos de mata 

poderia também explicar o baixo número de indivíduos por espécie nestas áreas. É 

possível passar um dia inteiro ao longo dos riachos sem avistar um único lagarto‖ 

(CARVALHO, VILAR, 2005, p.44).  
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Partindo do pressuposto de que as matas funcionam como refúgios e que a 

diminuição da diversidade nestas áreas tem relação direta com as depredações sobre os 

recursos utilizados pelos lagartos, surgem três hipóteses: 

 

 A primeira hipótese supõe que a perda de espécies e diminuição das 

populações foi gradativa, mas se forem implantadas medidas de preservação 

e de manejo, estas áreas de imediato não perderão mais espécies e as 

populações recuperarão as suas densidades. A segunda supõe que, mesmo 

sendo adotadas medidas de conservação, as áreas de mata continuarão a 

perder espécies e indivíduos nas populações, até alcançarem situações 

funcionais mais dinâmicas, favoráveis para a sustentação biológica das 

espécies. A terceira hipótese supõe ser irreversível a perda de espécies e 

diminuição das populações, devido à baixa resiliência do sistema 

(CARVALHO, VILAR, 2005, p.44-45)  

 

Partindo da prerrogativa que não há como impedir a completa desintegração 

ecológica das áreas de mata, a segunda hipótese apresenta mais validez, mesmo que 

com ações conservacionistas não se possa preservar as espécies para estudos futuros e 

manutenção do patrimônio genético. 

 

 

 OS RÉPTEIS OFÍDEOS: a cobra-verde, a serpente olho-de-gato anelada e a 

cobra azulão-boia. 

 

 Liophis viridis (cobra-verde) 

 

Existem muitas discordâncias a respeito dessa espécie ser ou não peçonhenta. 

Entre os moradores, isso ficou evidenciado: ―Essa cobra aí tem gente que diz que num é 

venenosa minha fia, mas é sim, me lembro na minha juventude de um rapaz que ela 

pegou, ele quase que se ia‖ (Entrevistada A).  A verdade é que apesar de ser uma 

serpente peçonhenta, ela tem dificuldade de injetar grandes quantidades de veneno, pois 

possui dentição opistóglifa, ou seja, os dentes inoculadores de veneno estão situados na 

parte posterior da boca. Assim, geralmente, sua picada provoca apenas inchaço no local, 

mas isso varia de pessoa para pessoa, podendo desencadear problemas mais sérios. 

Habita áreas de florestas e cerrados. Apresenta hábitos diurnos, arborícolas e 

terrestres. Alimenta-se de aves, lagartos de pequeno porte e anfíbios pequenos. Não é 

um animal agressivo, normalmente foge ao se sentir ameaçada e só em último caso dá 

botes. ―Liophis viridis é diurna e caça ativamente. A espécie é comum em Sergipe. No 



CAPÍTULO III – O Conhecer, o Saber e a Conservação do PARNASI                                     88 

 

domo, os 4 exemplares foram coletados entre as gramíneas e ciperáceas. O nome 

popular desta serpente é cobra verde‖ (CARVALHO, VILAR, 2005,p.47). 

Essa espécie é vista como um perigo para população que não vê nenhuma 

importância em protege-la. ―Essa cobra-verde tem por aqui, eu conheço [...] O pessoal 

não usa, quando o pessoal vê uma cobra só quer matar [...] Como elas são perigosas pra 

gente, ninguém pensa em proteger elas não‖ (Entrevistado E). ―O pessoal quando vê 

uma cobra fica logo tudo com medo, aí quando pode matar mata né‖ (Entrevistada A). 

 

 

 Leptodeira annulata (serpente-olho-de-gato-anelada) 

 

A Leptodeira annulata é encontrada na América do Norte, Central e do Sul, 

inclusive no Brasil. Tem cores como cinza, marrom, preto e branco.  Ela se alimenta 

de pequenos animais, como roedores e pássaros. Para se defender contra o ataque dos 

predadores usa a fuga e a camuflagem. Não é peçonhenta, por isso não representa 

perigo ao homem. Porém, tais características não são de conhecimento dos 

entrevistados. ―Essa é da braba... deixe eu ver o nome dela... é.. salamandra de 

tabuleiro [...] Ela faz uma rodinha assim, levanta a cabecinha, e quando nego passou 

ela ói... ela é braba‖ (Entrevistada D). 

―Leptodeira annulata tem hábitos crepusculares e noturnos, frequenta a 

superfície do solo, arbustos e arvoretas, tanto nas áreas abertas como nas fechadas‖ 

(CARVALHO, VILAR, 2005, p.47). Talvez o desconhecimento dessa espécie se deva 

ao fato de a diversidade de cobras encontrada em toda a extensão do PARNASI ser 

muito grande. Mesmo desconhecendo se é uma espécie venenosa, os moradores não 

querem manter proximidade com a espécie ―O povo aqui corre de cobra, ninguém usa 

não [...] Eu num conheço mais essas cobras são um perigo pra gente né não?‖ 

(Entrevistada A). 

 

 

 Leptophis ahaetulla (Azulão-boia) 

 

A maior parte parece desconhecer essa espécie. ―É difícil essas daqui viu, é 

difícil a gente ver essas‖ (Entrevistada D). Azulão-boia é um réptil, ou melhor uma 

serpente da espécie Leptophis ahaetulla, este animal vive na América do sul, portanto 
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podendo ser encontrado no Brasil mais provavelmente em locais como sul da Bahia 

indo até a parte central. Geralmente, são de cor esverdeada imitando a vegetação, 

confundindo-se com ela. “Leptophis ahaetulla foi coletada durante o dia, locomovendo-

se no chão, entre os arbustos das areias brancas‖ (CARVALHO, VILAR, 2005, p.47). 

Novamente, mesmo desconhecendo a espécie a comunidade mantém distância. 

―Essa aqui eu não tenho o conhecimento dela não [...] Vai usar pra quê? [...] O povo 

quer é distância de cobra‖ (Entrevistado E). De acordo com os relatos acima a respeito 

da importância de conservação das espécies de cobras mencionadas, podemos perceber 

que é geral o medo dessas espécies. Devido a isso, é comum exterminar essas espécies 

independentemente se são venenosas ou não. ―Essas cobras tudo mete medo no povo, o 

povo corre e quando pode mata‖ (Entrevistado B). 

Nenhum dos entrevistados demonstrou conhecer alguma importância para as 

cobras. ―Se serve pra alguma coisa num sei [...] Num conheço, mas nunca vi dizer que 

por aqui alguém protege alguma cobra‖ (Entrevistado B). As cobras peçonhentas, 

apesar de serem perigosas, devido ao seu veneno, são importantes para a fabricação do 

soro antiofídico. É partir do próprio veneno que é produzido o soro, capaz de anular o 

efeito do veneno em nosso organismo. 

―Proteger cobra? Tá louco! [...] Que nem já disse, não protege cobra por aqui‖ 

(Entrevistado B).  ―É difícil proteger o que se tem medo‖ (Entrevistada C). A fim de 

incentivar a desconstrução do pensamento que toda cobra é perigosa, e mesmo aquelas 

que são perigosas, não podem viver em equilíbrio com o homem, poderiam ser 

desenvolvidos trabalhos de conscientização sobre a importância ecológica apresentada 

por essas espécies. Assim, seria uma tentativa manter a diversidade dessas espécies, 

evitando que tais ações depredatórias culminassem na possível extinção de alguma das 

cobras. 

 

 AS AVES: o pássaro chorozinho-do-papo-preto, a codorna do campo e o 

pássaro quero-quero. 

 

 Herpsilochmus pectoralis (chorozinho-do-papo-preto)   

 

Apenas dois dos entrevistados afirmaram conhecer essa espécie. ―Se ver eu 

conheço, porque eu já vi aqui na gaiola dum menino, é um bem grossinho bunitinho 

né‖ (Entrevistada D). 
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O macho apresenta uma nódoa preta no peito, e a fêmea e o filhote têm ventre 

cor laranja. Habita a caatinga arbórea, floresta semidecídua, florestas decíduas, 

florestas de galeria, florestas secundárias em estágio avançado de regeneração e 

restinga arbórea. O entrevistado G demonstra em sua fala conhecer dessas 

características: ―é uns passarinho bonitinho que tem por aqui com o peito preto, com 

um canto bonito demais [...] acho que os novinho deles num tem isso preto, mas 

depois que cresce empretece e cantam que só‖.  

Eles relacionaram a importância da conservação dessa espécie com a beleza do 

canto ―É bonito demais os canto dele, tem que cuidar pra que eles continue a cantar‖ 

(Entrevistado G). Além disso, a entrevistada D demonstrou ter conhecimento sobre a 

lei que proíbe a comercialização de pássaros: ―ele canta muito bem, mas ninguém 

pode vender não porque se não o IBAMA passa a mão em tudo‖. 

Sua proteção é de extrema importância, pois é uma espécie considerada como 

ameaçada de extinção (CARVALHO, VILAR, 2005).  Tal condição deveria ser melhor 

trabalhada com os moradores, que poderiam se sensibilizar e até lutar por melhores 

condições do refúgio natural para a espécie. Ao invés disso, nenhum dos entrevistados 

soube a extrema importância de sua manutenção para a perpetuação da espécie. 

 

 

 Nothura maculosa (codorna-do-campo)  

 

A maior parte dos entrevistados afirmou conhecer, embora sejam conhecimentos 

limitados, já que não souberam informar muitas coisas, além do fato se serem espécies 

que o pessoal gosta de caçar para se alimentar. ―Ah conheço sim [...] O pessoal gosta de 

comer‖ (Entrevistada C). ―A codorna eu conheço [...] O uso dela é matar pra comer né‖ 

(Entrevistado E). 

É a espécie campestre mais comum e de extensa distribuição geográfica. 

Alimenta-se de sementes, larvas, insetos e pequenos frutos silvestres. Possui um 

eficiente colorido mimético que são características as quais os confundem com outro 

grupo de organismos, podendo conferir-lhes adapatção adaptativa. Habita campos ralos e 

plantações. Essa espécie apresenta posturas na coloração marrom-chocolate. Tais 

características são desconhecidas por todos os entrevistados 

É ave cinegética, ou seja, é caçada esportivamente, pois sua carne é bastante 

apreciada. ―Como todas as coisas que a gente come, temos que proteger para não faltar‖ 
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(Entrevistada C). ―O povo caça pra comer né, mas tem que proteger pra sempre ter‖. 

(Entrevistado B). ―Quando se mata, mesmo assim o povo aqui toma cuidado pra não 

acabar com tudo‖ (Entrevistado E). Apesar de demonstrarem a preocupação em realizar 

a caça mantendo os estoques sempre disponíveis, ou seja, de forma sustentável, essa é 

uma espécie sujeita a extinção devido às alterações antrópicas irreversíveis. 

 

 

 Vanellus chilensis (quero-quero) 

 

Somente dois dos entrevistados relataram conhecer essa espécie. ―Sei sim 

também [...] Antes alguns criavam eles em gaiola‖ (Entrevistado G). ―Sim conheço [...] 

Esse o pessoal não usa muito em gaiola, ele vive mais solto nas fazenda‖ (Entrevistada 

D). Em suas falas, propositalmente ou não, evidencia-se que nos dias de hoje é um tipo 

de passarinho que não é mantido em gaiola. 

O nome da espécie tem uma origem onomatopeica, pois é repetido várias vezes 

durante o dia ou à noite, principalmente para a defesa do território. ―Eles quando canta 

parece que tão falando o nome deles ‗quero-quero‘‖. (Entrevistado G). 

Mesmo afirmando conhecerem essa espécie, seus conhecimentos não são 

detalhados. Esta espécie possui, em cada asa, um esporão vermelho, recoberto pela 

plumagem; quando em atitude de defesa ou ataque, os esporões tornam-se bem 

evidentes. Alimentam-se de insetos e outros artrópodes capturados no solo. Durante a 

incubação e cuidado com os filhotes o macho torna-se agressivo, executando voos 

rasantes sobre o intruso que se aproxima, a fim de proteger sua ninhada.  

São espécies que se beneficiam com as perturbações, podendo assim, 

beneficiarem-se das alterações antrópicas. Tal aspecto é bastante vantajoso em sua vida 

livre ―Quero-quero é aquele de fazenda né [...] aqui a gente conhece um quero-quero 

que veve com fome e a perna seca por vida, fazendo ‗caucaucaucau‘ [...] veve catando 

coisa nas lama‖ (Entrevistada D). 

Sobre a importância de conservação dessa espécie, o entrevistado G afirma: ―os 

passarinho nos dias de hoje tem que viver tudo sorto né‖. Porém, tal afirmação tenta 

encobrir um hábito tradicional não só de povoado, mas da região como um todo, o da 

criação de pássaros em gaiola. 

Apesar de as espécies de aves comentadas acima apresentarem alteração devido 

à fragmentação dos seus hábitats, sua caça e captura, ainda guardam forte identidade 
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com os ecossistemas originais. A presença de várias espécies, dentre elas a ―espécie 

endêmica de caatinga Herpsilochmus pectoralis, considerada ameaçada de extinção, 

evidenciam a sobrevivência de populações de grande interesse, o que reforça a 

relevância desta área como patrimônio biológico‖. (CARVALHO, VILAR, 2005, 

p.65) 

 

 

 OS MAMÍFEROS: o cachorro do mato e o gambá. 

 

 Cerdocyon thous (Cachorro-do-mato) 

 

A maior parte conhece essa espécie. Tem uma cauda bastante peluda e um 

focinho comprido. Habitam áreas florestais, cerrados, campos e áreas alteradas e 

habitadas pelo homem. É uma espécie muito confundida com a raposa, animal que vive 

na Europa, fato que pode ser observado na fala do Entrevistado E, quando questionado 

sobre o cachorro-do-mato: ―que é a raposa no caso né? Cachorro do mato é bem 

parecido com a raposa‖.  

―São uns bichos que a gente vê mais a noite, de vez em quando a gente vê um 

atropelado na estrada‖ (Entrevistada F).  Isso porque apresentam hábitos noturnos, 

porém, por vezes, podem ser observados nas margens de estradas, à procura de restos de 

animais atropelados e acabam também sendo vitimados.  

É desconhecido pelos entrevistados que são espécies que vivem sozinhos, sendo 

visto em duplas apenas na época de reprodução. Apresentam uma alimentação bastante 

variada incluindo pequenas aves, frutas, insetos, ovos e pequenos roedores. 

Sobre a existência de uso sobre a espécie, os entrevistados comentam: ―É, às 

vezes caçam (muda a resposta), não o pessoal não caça não, é por que eles costumam 

ficar mudando de um lado pro outro‖ (Entrevistada A). ―Aqui, acho que pra nada, mas 

já vi dizer que tem uns por aí que faz judiação com os bichinhos‖ (Entrevistada F) 

Afirmam ser importante preservá-los, mesmo sem saber o porquê: ―é, não sei 

bem dizer, mas é bom não matar os bichinho tudo né‖ (Entrevistada A). ―Da 

importância mesmo assim eu não sei bem, mas acho que temos que cuidar mais dos 

animais que vivem à nossa volta‖ (Entrevistada F). E como medida conservacionista 

afirmam não haver mais caça da espécie: ―caçava, é que nem eu tava le falando, 

caçaram muito mais hoje, ave maria‖. (Entrevistada D) 
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 Didelphis virginiana (Gambá) 

 

Boa parte dos entrevistados conhece essas espécies, porém associam seu 

conhecimento apenas ao mal cheiro produzido pelo gambá: ―Conheço, aqui o gambá 

que a gente conhece no mato quando passa um vento não tem quem consiga ficar‖ 

(Entrevistado B). Tal odor é proveniente da região das axilas, onde produzido um 

líquido de cheiro forte e desagradável que serve para espantar outros animais. Além 

disso, é produzido pela fêmea na época da reprodução para atrair o macho, tendo uma 

grande importância ecológica para a procriação das espécies. 

Desconhecem características importantes sobre o gambá: é um mamífero 

marsupial de hábitos noturnos, pois caça e coleta alimentos durante o período da noite. 

Sua alimentação é bastante variada, consistindo em ovos, frutos, vermes, insetos, 

lagartos, anfíbios e até mesmo filhotes de pássaros. Conseguem adaptar-se bem em 

regiões com presença humana, porém o habitat natural dos gambás é a floresta. 

Possuem hábitos solitários, porém, na época do acasalamento, formam casais para 

reproduzir. Neste período o casal constrói um ninho de galhos e folhas secas.  

Quando indagados sobre o uso dessa espécie, comentam: ―Quem vai usar?‖ 

(Entrevistado B) ―Pra nada né, eu nunca senti, mas dizem que é uma carniça‖. 

(Entrevistada F). A entrevistada D aproveita esse momento e faz um resgate de 

lembranças do passado: ―Conheço, porque meu pai pegava quando tava caçando de 

noite [...] pensava que era tatu, quando cavava e pensava que não ele tava dentro do 

buraco [...] Meu pai pegava enganado, mas tinha gente que comia, nóis nunca comia 

não‖.  

O odor produzido pelo gambá além de ser bastante desagradável é o responsável 

pela não preocupação com sua proteção: ―quem vai proteger um bicho fedorento desse? 

O povo quer é distância‖ (Entrevistado B).  ―Até pode ter importância, mas acho que 

ninguém vai querer proteger ele não é muito fedido‖. (Entrevistada C). ―Mulher fica 

difícil falar que da importância de proteger um bicho que o povo não aguenta ficar nem 

perto‖ (Entrevistada F). ―Eu quero é distância desse bicho aí, é uma catinga desgraçada 

[,..] acho que o povo aqui também‖. (Entrevistado G) 

Os mamíferos têm suas necessidades de conservação mais destacadas que os 

outros grupos de animais, seja por suas funções ecológicas, seja pelo porte ou 

comportamento de algumas de suas espécies, ou até mesmo pelo apelo junto ao público 

leigo, desempenhando assim um papel proeminente em programas de conservação. 
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O nível atual de conhecimento da fauna de mamíferos do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana aponta para a necessidade de levantamentos mais 

minuciosos, a fim de que possamos elaborar uma base de dados confiável 

para o desenvolvimento adequado de estratégias de manejo. A partir destes 

levantamentos é recomendável a implementação de monitoramentos 

ecológicos e populacionais, incluindo a matriz no entorno do parque. Seriam 

destaques aqui as espécies em maior perigo de extinção, mas lembrando que 

o equilíbrio de qualquer ecossistema depende do bem-estar de todas as suas 

espécies (CARVALHO, VILAR, 2005, p.85). 

 

Porém, as atenções são sempre mais voltadas àquelas espécies que são 

―bonitinhas‖, em detrimento daquelas que não são muito bem vistas pelo ser humano. 

Assim, são necessárias medidas para informar a importância ecológica de cada espécie, 

afim de conscientizar a comunidade da importância da sua conservação para o equilíbrio 

ecossistêmico do planeta. 

A partir das discussões acerca das tabelas de cognição podemos perceber a 

predominância do caráter utilitário nos conhecimentos dos moradores. A relação que 

houve foi a do conhecimento: ele é mais aprofundado sobre as espécies que oferecem 

uso para a comunidade. Consequentemente, a importância para a conservação está 

atrelada a necessidade de manutenção dos estoques dos recursos naturais para que 

possam ser sempre utilizados por eles.  

Seguindo esse raciocínio, percebeu-se que o não conhecimento ou a não 

serventia da espécie se relacionou diretamente com o não conhecimento ou a 

irrelevância da sua conservação. O ponto em questão é que, seja a relevância da 

conservação conferida à espécie apenas devido ao seu aspecto utilitário, ou a 

irrelevância conferida a ela, ambas não levam em consideração o papel ecológico de 

cada espécie, tampouco a necessidade de manutenção do equilíbrio ecossistêmico. 

Existem saberes que não trazem desequilíbrios ao meio ambiente (fabricação da 

farinha e pesca) não pela cosmologia de preservação do meio ambiente, mas sim pela 

ciência da necessidade de manter os recursos para essas e as futuras gerações. Nessa 

questão é que a gestão do PARNASI poderia se centrar. Através da Educação 

Ambiental, poderia incitar o desenvolvimento de práticas sustentáveis somadas as que já 

existem no povoado.  

Podem promover a sensibilização. Além disso, esse procedimento poderia ser 

utilizado como ferramenta uma maior participação da comunidade. Dessa forma, os 

conhecimentos científicos sobre a biota e a necessidade de conservação poderiam não 

ser impostos de ―cima para baixo‖, mas sim construído socialmente com a comunidade.  
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4. CAPÍTULO IV – ENFOQUES ALTERNATIVOS PARA A 

CONSERVAÇÃO DO PARNASI 

  

 

4.1. ANÁLISE DO DISCURSO DOS ATORES SOBRE A CONSERVAÇÃO 

 

A criação do PARNASI precisa ser entendida dentro de um campo 

socioambiental do qual fazem parte agentes direta e indiretamente presentes na área de 

estudo. Entre os agentes que se fizeram presentes no processo criação e ainda atuam na 

região, destaca-se a universidade, poder público, os moradores e empresários. Nenhum 

desses grupos é homogêneo e todos são constituídos por disputas e confrontos diretos. 

Esse tópico destina-se a analisar o discurso dos entrevistados sobre a 

conservação, pois a partir dos relatos espera-se compreender as construções ideológicas 

presentes no mesmo. Isso porque o discurso é uma construção linguística dependente do 

contexto social no qual está inserido, pois as ideologias presentes em um discurso são 

diretamente atreladas ao contexto político-social em que vive o indivíduo (GILL, 2002). 

O sentido do discurso não é fixo, pois depende do contexto e da sua forma de 

construção. Portanto, a impessoalidade deve ser mantida ao máximo, pois o sentido do 

discurso pode se alterar, dependendo da interpretação do seu receptor. Assim, analisar o 

discurso é descrever as inscrições ideológicas contraditórias coexistentes nas diferenças 

sociais, que são determinadas pelas distintas visões de mundo inscritas no discurso 

(GILL, 2002).  

 

 

 ENTREVISTADA A  

 

A entrevistada A, tem 53 anos, não teve estudo, é semianalfabeta. Quando 

perguntada sobre seus conhecimentos a respeito dos animais, demonstrou que 

acreditava não ter nenhum que ao vê-lo não soubesse identificar. Os que ela 

frequentemente via eram apenas aqueles de carga (cavalo, jegue) e o gado. ―É circula 

sim às vezes os animais estão aqui pela frente [...] vaca, cavalo, jegue‖ (Entrevistada A, 

povoado Ribeira). 

Ao ser questionada acerca dos seus conhecimentos sobre as plantas relatou 

conhecer as maioria das árvores frutíferas e as plantas medicinais. 
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Tem algumas que eu sei, não todas. Mas a maioria sim [...] Assim mangueira, 

cajueiro, jaqueira [...] Conheço também cidreira, erva-doce, capim-santo, é..., 

agora esqueci o nome das outras [...] Elas servem pra fazer o chá, neh. A 

cidreira aclama os nervos neh, erva-doce a gente toma assim quando a gente 

sente uma dorzinha, aí toma, a erva-doce faz o chá e o que foi que eu falei, 

capim-santo neh, é capim-santo o povo toma assim quando tá com um pouco 

de gripe, aí o povo faz capim santo com mel com limão. (Entrevistada A, 

povoado Ribeira). 

  

Sobre a existência da atividade de caça a mesma respondeu: ―Às vezes o pessoal 

caça mesmo, assim pro lado de cá dos pastos tem tatu, peba [...] caçam pra comer né‖. 

A respeito da prática de extração vegetal, a entrevistada relatou que ―tem flores cipó, 

existe uma mulher que ela faz uma porção de coisas que ela pega por aqui pelos matos 

mesmo, aí faz uma porção de coisas bonitas. Chamam ela de Lurdinha, ela arruma por 

aqui mesmo as timbaquinha das dicurizeira, uma porção de coisa, cipó, varinha assim 

pra fazer uma cestinha, ela arruma as coisas por aí‖ (Entrevistada A, povoado Ribeira). 

 Ao ser indagada sobre a importância das plantas e dos animais para a 

comunidade do povoado, a mesma respondeu que ―[...] os animais serve pra carregar 

carga né, os cavalos e vacas pra ir levar. E as plantas servem pra comer, pra dar o 

alimento‖ (Entrevistada A, povoado Ribeira). 

 Sobre os conhecimentos a respeito dos tipos de solo existentes no povoado, a 

entrevistada afirmou não entender muito desse assunto. A respeito da existência de 

práticas que provoquem danos ambientais no povoado, a mesma relatou que são 

inexistentes. 

Desde sempre sua família lidou com a lavoura. Ainda trabalha com a lavoura 

plantando amendoim, manaíba, milho, feijão, amendoim para sua subsistência, já que o 

comércio de verduras é quase inexistente. Foi solicitada que descrevesse a atividade do 

plantio, assim relatou que ―Limpa o arrancador, depois limpa o arado, cava no braço as 

‗lera‘ depois bota a manaíba e planta. É inverno né, aí planta o feijão, planta o milho, o 

amendoim. [...] sempre foi assim, hoje em dia é melhor porque a gente bota o arado pra 

cavar as lera e antes a gente cavava era nos braços mesmo‖. 

Relata já ter ouvido falar do IBAMA, mas que não há nenhuma interferência 

dele nas atividades do povoado. Afirma ter vindo muita gente para o povoado dar algum 

tipo de palestra sobre os cuidados com o meio ambiente, houveram muitas reuniões na 

associação comunitária, mas não se lembra quem foram os responsáveis. 

Ao ser questionada sobre o conhecimento da criação do Parque Nacional Serra 

de Itabaiana (PARNASI), a respondente relatou que não soube durante a criação, mas 
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que atualmente ela sabia da existência do Parque. Além disso, afirmou que teve melhora 

na proteção dos animais e das árvores depois da criação do PARNASI. Porém, 

poderiam ser feitas outras coisas para melhorar essa proteção: ―É bom pra proteger eles 

[...] é só o povo deixar as plantas crescer não mexer com as plantas que elas vai se 

reunir né‖ (Entrevistada A, povoado Ribeira). 

Depois da criação do Parque, ficou bom para população também: ―Foi bom né 

mulher [...] assim, porque tendo o parque para proteger os animais né aí também fica 

bom pra gente‖; (Entrevistada A, povoado Ribeira). 

Pelo fato de o povoado ser bem próximo à Serra da Ribeira, a mesma apresenta 

muitos significados para a comunidade. Assim, a entrevistada foi perguntada sobre qual 

o significado essa serra teria para ela. A mesma relatou que quando pensa na serra, 

lembra-se das águas. 

A entrevistada em questão tem fortes raízes do povoado e participa diretamente 

da contextualização socioeconômica do povoado. Tal afirmação deve-se ao fato de ela 

desenvolver várias das atividades citadas (fabrica farinha e planta nos seus terrenos) e 

perpetua todos os seus saberes por sua família, algo que já acontece a gerações dentro 

do seu núcleo familiar.  

Suas falas demostraram claramente a preocupação em conservar as espécies 

devido ao receio que as mesmas esgotassem. Porém, isso não quer dizer que a mesma 

não se preocupa ou não é capaz em manter o ambiente natural. Ela e sua família 

demonstraram, em suas falas e a partir do que foi observado, que se preocupam em não 

realizar atividades predatórias.  

 

 

 ENTREVISTADO B  

 

O entrevistado B tem 73 anos, é nascido e criado no povoado. Afirmou que 

costumava ver animais circulando pela redondeza, e quando os via conhecia ―é cavalo, é 

besta, é jegue...‖ (Entrevistada B, povoado Ribeira). Conhece alguns tipos de plantas 

como mandioca, inhame, macaxeira, mas não conhece as plantas medicinais. 

Ao ser questionado acerca dos seus conhecimentos sobre as plantas, relatou 

conhecer a maioria das árvores frutíferas e as plantas medicinais. Conhece também 

sobre os tipos de solo da redondeza. Ao ser questionado sobre a existência de atividades 

de caça, o mesmo respondeu: 
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Não aqui no povoado não tem caça, só tem pelos matos, mas o pessoal não 

tem tempo (resposta tensa, e interrompida e pela mulher que fala que 

quase não há mais mata, pois quando acabou as matas acabou também a 

caça) Antigamente o povo caçava tinha a mata de tijuca, tinha a mata de 

Santo Antônio e o pessoal caçava, vinham o pessoal de Itabaiana caçar 

também, mas depois que começaram a roçar derrubar as matas, aí acabou 

os bichinhos, aí o pessoal também deixou. (Entrevistada B, povoado 

Ribeira). 

  

Quando perguntado sobre atividades de extração vegetal, respondeu com um 

―não‖ bastante enfático que foi dado pelos dois (sua mulher que escutava a entrevista ao 

lado todo o tempo) ao mesmo tempo.  

Ao ser perguntado se sabia da existência do PARNASI, afirmou que sabia da 

Serra de Itabaiana, mas não sabia nem onde começava nem onde terminava, mostrando 

que apenas ouviu falar do Parque. Foi perguntado sobre a melhora na proteção dos 

animais e vegetais depois da criação do Parque, respondendo que ―não pros animais não 

foi não. Porque quem tem o pasto tem os animais dentro, quem não tem vive aí... e no 

verão não tem o que comer‖ (Entrevistada B, povoado Ribeira).  

Muitas vezes, as respostas do depoente foram confusas, contando uma 

interpretação mais subjetiva, para melhor entendê-las. Ao ser indagado se havia algo 

que pudesse ser feito para melhorar essa proteção, ele afirmou que ―não, não pode ser 

feito nada, quem tem o pasto tem, quem não tem vive aí na sorte. Na serra a maioria já 

tá presa‖ (Entrevistada B, povoado Ribeira). A partir dessa fala, entendeu-se que, 

mesmo indiretamente, ele respondeu às perguntas não do ponto de vista do benefício 

para os animais, mas sim dos malefícios causados à população que não podia mais 

capturar animais. 

Embora tenha dado essa resposta, afirmou que para a população depois da 

criação do PARNASI não havia mudado nada. Na sequência foi indagado sobre a 

importância das plantas e animais para ele, respondendo que: 

 

A importância é que quem tem o pasto tem, quem não tem, não tem mesmo. 

Tem, quem planta tem suas lavouras né, quem não planta tem que comprar. 

Eu já plantei muito, mas só era pro povo de dentro de casa. Mas vendia sim, 

fazia a farinha e levava pra Itabaiana. E hoje em dia não planto mais nada. 

Vendi o terreno, não podia trabalhar pra que eu queria. Deixei de trabalhar 

por problemas de saúde. (Entrevistada B, povoado Ribeira). 

  

O entrevistado afirmou que durante muitos anos plantou e descreveu como 

realizava sua atividade ―eu plantava feijão, plantava mandioca, amendoim, batata, 

plantava de tudo [...] primeiro tinha que limpar a terra né, comprar esterco pra botar na 
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terra, quando chovesse abria tudo, aí depois era só esperar crescer e colher‖ 

(Entrevistada B, povoado Ribeira).  

Quando foi questionado se havia alguma diferença entre o plantio que realizava 

antigamente e o que é feito hoje em dia, relatou que ―muita gente ainda planta né, tem 

os dono de malhada que tem umas malhadas boa aqui, ainda planta muito. A diferença é 

quase nenhuma. Eles plantam também pra vender, quando não vende aqui vende em 

Itabaiana‖ (Entrevistada B, povoado Ribeira). 

 Ao ser perguntado sobre a existência de práticas que causassem danos ao meio 

ambiente, o mesmo respondeu bem enfaticamente que ―não de jeito nenhum‖. Afirmou 

que todo ano vem alguém falar sobre cuidados com meio ambiente, mas que ele não 

conhecia. O depoente afirmou que via o povo do IBAMA de vez em quando por lá, e 

que achava boa a atuação deles. 

Foi perguntado sobre o significado que ele atribuía à Serra da Ribeira, 

respondendo que ―a serra da Ribeira é porque, tem aquelas cerca lá, é tudo cercado, não 

tem aonde o povo criar [...] antigamente era ―ereu‖, não tinha nem existia cerca [...] os 

morador, comprava um pedacinho de terra, aí colocava, aí cercou o morro todo.‖ 

O entrevistado demonstrou na maioria das suas falas um certo receio, que pode 

ter sido motivado pelo medo de possíveis repreensões ou simplesmente por não ver 

importância em contribuir significativamente com a pesquisa. É um indivíduo que 

apesar de não admitir mudanças expressivas devido a presença do PARNASI, teve 

muitos ―prejuízos‖, pois teve que abandonar alguns dos seus terrenos na encosta da 

Serra e até agora não foi indenizado. 

É aposentado e devido a motivos de saúde já não realizava algumas de suas 

atividades nos terrenos, mesmo com as proibições do PARNASI. Demonstrou não se 

contentar com a situação atual dele, como definido por ele próprio de ―inválido‖. 

 

 

 ENTREVISTADA C  

 

A entrevistada C, assim que casou em 52, foi morar no povoado. Foi a primeira 

professora no município e dava aula particular em 1963. O próprio Euclides Paes 

Mendonça, governador na época,  fez o convite para ela ensinar no Estado.  

Ao ser perguntada sobre seus conhecimentos acerca dos animais da localidade, a 

depoente afirmou conhecer aqueles que ela costuma ver desde criança, em suas 
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andanças para trabalhar quando estava já adulta. Mas não conhece profundamente 

nenhum deles. A respeito do conhecimento sobre as plantas relatou conhecer algumas 

plantas medicinais, a maioria das árvores frutíferas e algumas culturas plantadas no 

povoado. 

Sobre os conhecimentos do solo e da água demostrou não saber muito, 

apontando que existem muitos terrenos com pedras o que dificulta o plantio. 

Afirmou ter conhecimento sobre a existência do PARNASI, apesar de não ter 

participado de nenhuma atividade durante sua implementação. Além disso, afirmou que 

a criação não mudou nada a situação do povoado. A depoente negou a existência de 

conflitos entre o IBAMA e a comunidade, avaliando a atuação positivamente: ―Havia 

uma exploração em um banho aí famoso, pra tirar as pedras, aí tiraram, cavaram as 

pedras todinha menina do morro. O IBAMA soube, veio e proibiu. Aquilo ali minha 

filha, é ilegal, pode não fazer aquilo que fizeram não. Eu sou a favor do IBAMA‖. 

A entrevistada contou-nos muito sobre o passado do povoado: 

É porque no tempo que era mocinha, eu nasci, me criei e me estabilizei aqui, 

tinha usina de açúcar, Mundiga, Tijuca, Cantulé, Santo Antônio. Aí essas 

usinas, tinham habitantes nessas usinas, nessas fazendas. Aí esses engenhos 

acabaram, agora são fazendas, aí o pessoal também foi saindo, por motivo de 

indenização dos proprietários das fazendas. Isso aqui era um dos povoados de 

Itabaiana mais velhos. Não tinha nem Cajaíba, nem Mangueira, nessa 

redondeza não havia, aqui tudo era a Ribeira. Aqui tinha 5 lojas de tecido, 

tinha farmácia, tinha padaria, depósito de algodão. Então, daí a fazenda 

Tijuca fechou a usina, acabou com a usina, parou com a moagem de cana e 

Santo Antônio, mas tinha serviço, o pessoal ia trabalhar nas fazendas roçando 

pasto, fazendo roça, colhia, aqui era uma riqueza de algodão aí nas 

redondezas, tinha balança de pesar os algodão. Era aquele movimento, toda 

semana vinha carro de Campo do Brito, vinha de Itabaiana, era uma riqueza 

aí tinha serviço pro povo, tanto pra homem como pra mulher, ia colher o 

algodão, ia colher tudo, mas aí se acabou com tudo, ninguém quer mais. Olha 

esse sítio aí do meu avô, ele tinha 16 filhos, e criou todos aqui, que ele tem 

bastante malhadas, água permanente, os rios que não seca, era de inverno a 

verão aquele movimento. E pra completar o raciocínio você vê que hoje, tá 

muito evoluído, é internet, é rádio. Minha fia a gente ia pra Itabaiana era a pé, 

eu fui várias vezes, juntava aquele grupo, ai vamo comprar a árvore de Natal, 

vamo pra Itabaiana a pé, aí saia daqui 3 da manhã e quando era 7 que tava 

chegando. Era com muita dificuldade, mas era muito bom, tinha paz. E pra 

completar a pobreza do mundo veio a internet. Com a internet você vê que se 

rastreia tudo que se passa, como você tá dormindo, o que você tá fazendo. A 

evolução se transformou em destruição. Isso aqui era gostoso. Dia de 

segunda vinha o povo de Itabaiana pra vender feijão, aqui era um barracão. 

Aqui era um barracão, era uma feira de cereais, de doce, gente, vendiam tudo. 

Quando eu vejo aquela feira lá em Itabaiana, com aquelas panelinhas, pote, 

aqui também vendia, vendia até comida na feira. Agora acabou tudo, acabou 
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tudo. Transporte todos os dias pra Itabaiana. Feira em Cajaíba dia de hoje, 

feira em Itabaiana. (Entrevistada C, Povoado Ribeira) 

 Apontou com grande tristeza a situação atual do povoado 

Hoje em dia o povoado tá pobre, acabou tudo, até na educação. Antes os 

alunos andavam tudo a pé [...] A escola aqui tem a pré-escola (alunos de 

quatro anos) até o 5ºano. Antigamente eu caminhava a pé para Cajaíba para 

trabalhar, passei três anos assim. Antigamente se aprendia mesmo, hoje não é 

mais como antes. (Entrevistada C, Povoado Ribeira) 

 

Falou sobre a época do apogeu do povoado: 

Naquela época existiam bastante usinas por aqui por perto, onde se fazia 

açúcar preto. Tinha a Fazenda Tijuca. Fazenda Santo Antônio. Existia muitas 

senzalas também [...] A feira era o centro de toda a região. Várias pessoas de 

Itabaiana tinham loja aqui. O comércio de Itabaiana era centrado aqui. O 

povoado era mais comércio quase não se tinha famílias por aqui [...] Os 

engenhos tinham trabalhadores sem carteiras assinadas até 1964. Depois 

disso foram acabando os engenhos. (Entrevistada C, Povoado Ribeira) 

 

Alguns dos seus relatos nos ajudaram a derrubar a hipótese de que o PARNASI 

teria contribuído para o retrocesso pelo qual o povoado vinha sofrendo, tão apontado 

pelos moradores durante nossas visitas preliminares. 

A falência daqui foi isso, acabou as usinas, acabou o direito do trabalhador, o 

conselho não quer mais que o pai eduque seus filhos [...] Mas o Ibama não 

tem nada a ver com isso aqui não, quando o Ibama chegou já tava a falência 

braba aqui. Não alterou em nada, nada, nada. (Entrevistada C, Povoado 

Ribeira) 

Assim, a entrevistada afirma que a reconfiguração socioeconômica e cultural que 

o povoado ao longo dos anos vem sofrendo se deve incialmente pelo fechamento das 

usinas, que era a base de movimentação do comércio local. Somado a isso ela aponta a 

grande desestruturação familiar presente na localidade, que corrompe os bons valores 

éticos e morais, e a modernização tecnológica que acabam corrompendo a juventude. 

―Essa geração está sem controle. Está se acabando, tem famílias de fora que realmente 

já está com outra visão‖. (Entrevistada C, Povoado Ribeira) 

A entrevistada é de grande importância para o povoado, pois como a própria 

afirma foi ela ―quem colocou o primeiro tijolo da educação no povoado‖. Ela 

demonstrou em todos os seus relatos uma grande riqueza de informações. Apesar de não 

viver mais no povoado, ela tem fortes ligações de lá e vê com tristeza o desfacelamento 

de comportamentos que eram próprios da sua época. 
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As suas falas são impregnadas de saudosismo e amor pelo ambiente natural em 

que sempre viveu. Não vê o PARNASI como algo que contribuiu para a reconfiguração 

cultural do povoado, mas sim a desconfiguração familiar que não incita mais os 

verdadeiros valores da moral, da ética e dos bons costumes. 

 

 

 ENTREVISTADA D  

 

A entrevistada D nasceu no Santo Antônio, uma fazenda que tinha perto do 

povoado. Ainda pequenina veio para a Ribeira. Depois de alguns anos, casou-se e foi 

morar lá na Fazenda Santo Antônio, onde passou três anos, regressando novamente ao 

povoado. Ao longo dos anos, teve vários filhos, totalizando dez, dos quais três 

morreram e sete estão vivos. É viúva há cinco anos. 

Inicialmente, a entrevistada foi questionada se havia animais que circulassem 

pelo povoado e se ela tinha conhecimento sobre eles. Antes de responder ficou 

apreensiva e perguntou se a entrevista traria algum tipo de prejuízo aos donos dos 

animais que se soltavam. Com a resposta negativa, a mesma tranquilizou-se e respondeu 

―é circula sim, às vezes os animais estão aqui pela frente [...] vaca, cavalo, jegue‖. 

Afirmou que ao ver qualquer animal saberia reconhecê-los. 

A entrevistada D é uma pessoa com grandes ligações religiosas no povoado, por 

isso talvez, seja a pessoa de confiança que guarda a chave e mantém a limpeza da igreja. 

Tal posição ocupada no povoado justifica suas falas com caráter protecionista, 

afirmando sempre que ―todos da comunidade respeitam a natureza‖, que não há 

devastação ambiental no povoado, que qualquer dano ambiental é causado por ―gente de 

fora‖. 

Mesmo tendo conhecimento das intervenções do IBAMA, e de prejuízos 

trazidos a alguns dos moradores, em nenhuma das suas falas vê a ação desse órgão de 

forma negativa, demonstrando sempre receios em tocar no assunto. Seu contexto 

socioeconômico também influencia em suas falas, pois herdou algumas terras e dinheiro 

de seus pais, e por ser aposentada, vive tranquilamente, sem depender diretamente das 

atividades praticadas no povoado ou dos recursos naturais da localidade. 
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 ENTREVISTADO E 

 

O entrevistado E é uma importante figura para o povoado, esteve ativo em 

muitas conquistas, inclusive o posto de saúde da comunidade tem seu nome. Foi nascido 

e criado na Ribeira e foi por diversas vezes, e ainda é presidente da associação de 

moradores. Foi com autorização e ajuda dele que fizemos nossas visitas preliminares e 

apresentação do nosso grupo de pesquisa. Diante suas experiências de vida, seus 

conhecimentos a respeito do povoado, o consideramos nosso entrevistados especialista. 

Relatou conhecer os animais da redondeza e afirmou ver animais soltos, ―quem 

não tem terreno tem seus animais soltos, gado e cavalos. Animal de noite é muito 

difícil‖ (Entrevistado E, Povoado Ribeira) 

Ele tem plantas medicinais em casa, como cidreira, hortelã, arruda. Planta outras 

coisas também, como mandioca, feijão. Sobre a atividade de caça, o depoente respondeu 

que ―hoje quase não tem, antigamente tinha tatu, teiú, caracará para comer. Parece que 

desapareceu, não sei porquê mais é muito difícil aparecer‖ (Entrevistado E, Povoado 

Ribeira). A respeito do conhecimento dos tipos de solo, o entrevistado relatou que ―as 

áreas de mato são poucas, tenho um pedaço de terreno no carrapato. Tenho 

conhecimentos sobre o plantio‖. 

O depoente foi o único dos entrevistados que tem uma vaga memória das 

audiências públicas que aconteceram durante a criação do Parque. Porém, não soube 

dizer ao certo o objetivo das reuniões porque participou de uma ou duas, limitando-se a 

lembrar-se de que era para informar que o PARNASI seria criado. Com a criação, o 

mesmo afirmou que ―melhorou porque protegeu mais, o pessoal desmatava demais, 

caçava demais‖. 

Quando foi questionado sobre a importância dos animais e vegetais para o 

povoado, disse que ―tem importância demais, as plantações beneficiam a si próprios‖. 

Porém, apesar da proteção da fauna e flora da região, ele apontou para os 

prejuízos que a criação do Parque trouxe para a população ribeirense: ―Tirava-se muita 

pedra, mas o povo agora parou. Beneficiava antes, mas agora passam dificuldade. 

Vivem de renda do bolsa família [...] Quando vem a proibição, o pessoal que não é 

aposentado vive encostado. O serviço tem aqui, o prefeito e o estado poderia resolver‖ 

(Entrevistado E, Povoado Ribeira). 

O entrevistado foi indagado sobre as proibições, para verificarmos se sabia a 

diferença entre o PARNASI e o IBAMA, que é o órgão executar das proibições legais. 
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Ele foi o único que demonstrou que sabe diferenciar, quando afirmou que ―as proibições 

são ruins, mas o Parque não tem nada a ver com isso, o Parque tem que existir mesmo. 

A proibição é do próprio IBAMA‖. Porém, tal diferenciação acarreta um grau de 

culpabilidade para o IBAMA prejudicial, pois é apenas um órgão que executa ações que 

estão normatizadas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), para 

garantir o funcionamento do PARNASI. 

Embora veja a criação do Parque de forma positiva, ele avalia negativamente a 

atuação do IBAMA: ―Com a proibição do IBAMA, muita gente ficou sem movimentar 

ou poder plantar ninguém se beneficia de nada‖. 

Quando perguntado sobre a presença de órgãos no povoado, a fim de 

ministrarem palestras e/ou orientações sobre cuidados com o meio ambiente, o nosso 

especialista respondeu que: 

 

Sempre vem, vem a ENDAGRO, Cohidro (faz a entrega das verduras). 

Estamos esperando a doação de verduras que vem pela CONAB, de 15 em 15 

dias, para nosso consumo [...]Trata-se de um projeto de abastecimento, já que 

os moradores sofrem por não terem irrigação [...] A terra só é plantável na 

época de chuva. Pouca gente tem um pedacinho de terra e muita gente não 

tem, daí tem que pegar emprestado para plantar. 

 

Quando questionando sobre o significado que a Serra da Ribeira tinha para ele, 

lembrou-se rapidamente das águas:  

―Lá existem muitos minadouros: Riacho Arauari, Riacho da Ribeira (que 

compõe a barragem e serve para o abastecimento de água) [...] O Rio do 

Carrapato com o Riacho das Moças desaguam no Rio das Pedras que passa 

pela Serra de Itabaiana [...] De lá também surgem braços que alimentam o rio 

Vaza-Barris‖. 

 

Ele finaliza nossa conversa relatando que muitas pessoas doaram terreno para 

servirem como posto de saúde e prestaram muitos outros serviços o que evidencia o 

caráter unificado da comunidade na busca da construção não só física do povoado, mas 

também identitária e cultural. 

O entrevistado E apresenta grande representatividade no povoado. É uma figura 

de referência devido a suas lutas por melhorias nas estruturas físicas do povoado e por 

direitos da comunidade. O posto de saúde local recebe seu nome e é o presidente a 

muitos nãos da casa de farinha. É um grande líder nato e detentor de muitos 

conhecimentos. Em algumas de suas falas pode se perceber consciência sobre o impasse 

que a criação do PARNASI trouxe para a vida da comunidade, mas assim como a 
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entrevistada D, demonstrou protecionismo ao omitir sobre a existência de algumas 

predatórias. 

Seus conhecimentos foram tradicionalmente passados de geração, que fica 

evidenciado quando o mesmo afirma que o que sabe vem de muito de tempo, aprendeu 

com seu pai, que aprendeu com seu avó e assim por diante. Pela grande vivência no 

povoado, e suas fortes raízes do povoado demostrou conhecer muitas das espécies, fora 

as apresentadas no trabalho também. 

 

 

 ENTREVISTADO F  

 

A entrevistada tem 51 anos e mora no povoado há aproximadamente 37 anos. 

Acerca dos seus conhecimentos sobre a fauna ela que responde: ―Seio, não todos né, 

mas um cavalo, um jegue, uma vaca, um coelho, uma cobra, essas coisas assim eu seio, 

né. Um gato-do-mato, que aqui tem gato-do-mato, um viado, raposa, essas assim‖ 

(Entrevistada F). Sobre a flora ela relata que: 

 

Depende né, porque num é todo tipo de planta que eu conheço. De plantas 

medicinais num sei muito não, só sei assim, pra fazer chá, cidreira lumã, 

bodo... A cidreira serve pra dor de barriga e pra pressão também, é muito 

boa, aquele manjelão serve também pra pressão, pra colesterol. Bodo também 

é pra dor de barriga, você tá com uma dor de barriga aí você toma, aí é muito 

bom. As árvores que dão frutos acho que conheço todas. (Entrevistada F) 
 

A respeito dos tipos de solo ela comenta que: ―Ah a terra, ah conheço sim [...] A 

melhó seio sim, assim que nem tipo o selão ali é boa pra plantar. Areia a gente planta 

mais não é boa pra plantar que nem o selão, assim sabe‖. Sobre a água ela afirmou 

 

Sei. Água do Arari é muito boa, e a água que a gente toma é boa também, da 

Ribeirinha, é muito boa também. Agora a do Arari é mais boa, é mais fininha 

até pra lavar roupa. Agora uma água que não presta mesmo pra gente usar é a 

água do Rio das Pedras, porque é uma água salobra, pra beber mesmo ela não 

presta, nem pra lavar roupa não presta, mais também a gente mora aqui, aí 

fica distante de lá, aí a gente não usa. Só água doce mesmo da Ribeirinha, de 

um riachinho da Ribeira que tem aqui 

 

A depoente afirma ter conhecimento sobre a existência do PARNASI e que a 

criação do mesmo não mudou nada no cotidiano da população, pois não se sente 

prejudicada. Avalia positivamente a atuação do IBAMA: ―bom, quando tem sempre isso 
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por aqui eles sempre vem, combater essas coisas por aqui, não deixa também esbagaçar 

com o povoado‖ 

Quando questionada sobre o significado da Serra da Ribeira, ela relatou: 

 

Eu lembro sabe de quê? Por que assim quando a gente morava na Mangueira, 

aí eu vinha pra Ribeira pelo Cajueiro, por cima da Serra, muito bonita, muito 

linda aquela Serra, aí eu sempre penso nisso. Penso na beleza, muito linda 

aquela Serra, aí aqui tem uns riacho sabe, que nem o Arari mesmo, tem os 

Pilões, muito lindo, umas coisas assim sabe, formada por Deus mesmo, e 

precisa sempre, sempre mesmo de proteção. 

  

Seus conhecimentos surgiram a partir da necessidade de resolver problemas 

práticos do dia-a-dia. Ao ser perguntada sobre como sabia plantar, a mesma respondeu 

―porque a gente já plantou né, a gente já plantou né. O selão é bom né, tem diferença da 

areia, num quer dizer também que areia também não presta, mais essa terra (aqui não 

que a gente botou com pedra), mas aquela dali é melhor do que areia‖. 

 De todos os entrevistados, a entrevistada F é a única a que afirma, apesar de não 

conhecer direito, achar que ―todas as espécies devem ter sua importância, e por isso de 

vem ser conservadas‖. Seu contexto socioeconômico é bastante fragilizados, pois 

sobrevive de artesanatos, que não gera renda suficiente. 

 Em suas falas demonstrou que seus conhecimentos, principalmente sobre o 

artesanato, foram transmitidos através de terceiros. Dessa forma, seus saberes 

ambientais sofrem fortes influências exógenas, e devido as dificuldades não são tão 

consolidados, podendo não serem perpetuados a suas futuras gerações. Soma-se a isso o 

desinteresse dos jovens, aumentando ainda mais a possibilidades desses saberes se 

perderem. 

 

 

 ENTREVISTADO G  

 

O entrevistado G tem 57 anos, é nascido e criado no povoado. Desde muito 

cedo, trabalha com recursos advindos da natureza. A entrevista ocorreu depois de várias 

tentativas, pois acredita-se que o mesmo relutava em contribuir com a pesquisa devido 

ao receio de punições por possíveis práticas ilegais como arrancar (extrair) pedra. 

Quando foi indagado sobre os conhecimentos sobre os animais da localidade, o 

mesmo respondeu que conhece ―tudo quanto é bicho que você imaginar [...] nasci e 



CAPÍTULO IV – Enfoques Alternativos para a Conservação do PARNASI                             107 

 

cresci nas matas, cacei muito já‖. Apesar disso, não apresenta conhecimentos 

específicos sobre eles. Também afirmou conhecer muitos dos vegetais da redondeza 

Já sobre conhecimentos sobre o solo e a água demonstrou não ter conhecimento, 

ou simplesmente optou em não contribuir acerca do assunto. Suas falas sobre a 

conservação, a existência do PARNASI e o IBAMA, foram vagas e demonstrou certa 

preocupação, dando algumas respostas espelhos: ―é né, temo que cuidar do que é nosso 

aqui, por isso nem tiro mais, os homi fala pra não mexer nóis num mexe‖.  

Ele conta que não realiza extrações ilegais, apenas presta de serviços a donos de 

terrenos particulares: ―o povo chama nois pra limpar os terreno, aí nós vende pra o 

caçambeiro, o povo da cidade, pra construção. A gente só tira pedra do lugares que 

tenha dono [...] O cara tem um terreno ali, vende uma carrada de pedra aí o cara me 

chama pra encher, agora por carrada de pedra ele vende a R$ 70,00 pra nois‖. 

Apesar de dizer que não realiza extrações de nenhum material em áreas abertas 

ele acaba relatando que: ―nóis tira areia lavada, daquela alí nois não tira não, nois tira 

areia lavada no riacho. Nóis vamo com os animal, aí tira a areia de dentro do rio, aí 

vende a R$170,00 cada carrada‖. 

Seu discurso é construído em cima do contexto social em que vive, o de resistir 

às restrições legais devido à necessidade de sobrevivência dos recursos naturais. Assim, 

assume um discurso construído e imposto de cima para baixo, a fim de legitimar as 

proibições e assim se policia contra possíveis punições de ilegalidades que possa vir a 

cometer. 

Devido à fragilidade das práticas econômica do povoado, o entrevistado, como 

muitos outros moradores, desenvolve várias atividades para conseguir renda suficiente 

para a manter sua família. A forma de construção de seus conhecimentos pareceu oscilar 

entre a tradição familiar, o senso comum, as práticas cotidianas e o discursos de 

terceiros.  

 

 

 ENTREVISTADO H  

 

O entrevistado H tem 18 anos, e é nascido e criado no povoado. Devido a não se 

encaixar nos critérios adotados pela pesquisa (mais de cinquenta anos de vida e trinta de 

vivência no povoado), não respondeu ao roteiro de perguntas, nem a listagem das 
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espécies da fauna e da flora. Porém, foi escolhido porque desenvolve muitas atividades 

no povoado e teve a disponibilidade de mostrar a prática da pesca. 

Apesar da pouca idade, demonstrou ter forte ligação com o povoado, optando 

em permanecer trabalhando só no povoado, ao contrário da maioria dos jovens da sua 

idade. É um jovem com fortes ligações familiares e cheio de conhecimentos que foram 

passados tradicionalmente de geração em geração. Em seu discurso, pôde-se perceber 

que seus conhecimentos e saberes serão perpetuados às suas futuras gerações. 

Mostrou conhecer muitas das espécies de animais e vegetais do povoado devido 

ao seu contato direto com o ambiente natural. Não se sente afetado pelas inovações 

tecnológicas que atraem tantos jovens, mostrando-se firme na sua decisão de 

permanência no povoado e fiel aos valores tradicionais. 

 

 

 ENTREVISTADO I  

 

O entrevistado I foi informante, pois foi quem indicou e apresentou os demais 

entrevistados, aspecto imprescindível para a pesquisa, pois, ao serem introduzidos por 

alguém da família, proporciona para eles um maior grau de confiabilidade. Assim, a 

partir do entrevistado I podemos constituir uma rede de depoentes de acordo com os 

objetivos da pesquisa. 

O nosso informante nasceu e foi criado no povoado. Atualmente trabalha na 

cidade de Itabaiana. Ele afirma que muitos da idade dele não ficam no povoado por falta 

de alternativas de atividade geradoras de renda, assim migram para as proximidades em 

busca de trabalho. 

Em muitas das nossas visitas à campo e todas as conversas amistosas que 

tivemos sobre o povoado, ele demonstrou ser um apaixonado pelo lugar, em vários 

aspectos, tais como físico, histórico e cultural. O mesmo adotara uma frase emblemática 

que sempre repetia em nossa conversas ―A Ribeira é um patrimônio histórico e turístico 

de Itabaiana‖. 

Assim, além de responder às entrevistas mais específicas da pesquisa, o 

depoente fez questão de contribuir relatando questões mais gerais do povoado. 

Incialmente, ele problematizou uma questão da água no povoado. 

 

Então é aquela questão, aqui merecia ter uma barragem de porte, por que a 

agua daqui é água de ótima qualidade que tinha condições de abastecer a 



CAPÍTULO IV – Enfoques Alternativos para a Conservação do PARNASI                             109 

 

Ribeira, Ribeira e região, por exemplo, a Ribeira, Mangueira, Mangueira, 

Cajaíba, é, Serra Comprida, Mangabeira, São José e até Itabaiana, se fosse o 

caso sendo uma barragem de grande porte. Aí o governo, o governo estadual 

deveria pensar nisso, construir uma barragem pro pessoal tomar uma água de 

ótima qualidade, porque as pessoas da região sai do estabelecimento deles, é 

pra tomar, pra pegar água aqui na Ribeira, é um negócio sem lógica, eles 

pagam uma água de péssima qualidade, aquela barragem da Cajaíba e não 

tem água de ótima qualidade pra tomar, água de lá mal presta pra irrigação, 

entendeu? (Entrevistado I, Povoado Ribeira) 
 

Continuando sua fala sobre a questão, ele argumenta alguns prejuízos que a 

poluição tem em relação à agua: ―Então, o pessoal, a DESO, o que é que ela faz pra 

―tapiar‖ mistura água daqui da Ribeira com a água da Cajaíba e coloca pro pessoal da 

região tomar, mas não é a mesma água, porque não tem como, misturar água boa com 

água ruim pra água ficar boa, não tem condições, aí é uma coisa sem lógica, entendeu?‖ 

(Entrevistado I, Povoado Ribeira). 

Ele comentou sobre a existência de uma casa de farinha no povoado, uma 

importante atividade da comunidade:  

 

A casa de farinha é comunitária né, quem trabalha lá só são as pessoas 

associadas, mas quando faz, mas mesmo a pessoa associada paga aquele 

dinheirinho por mês, e quando for fazer farinha e esses negócios tem que 

pagar um dinheiro extra, que por cada 120 kg de farinha paga uma quantia 

em dinheiro [...] Vende pra Itabaiana, muitos vende mesmo aqui pro interior 

mesmo, pra algumas pessoas vende os quilos e tal. (Entrevistado I, Povoado 

Ribeira). 

 

Na sequência, continuou descrevendo sobre o funcionamento da casa de farinha: 
 

A matéria-prima é daqui mesmo, do interior mesmo, da Ribeira [...] Então 

tem, o pessoal coloca arado, um cavalo e tal puxando um arado, aquele 

negócio, no caso pra andar mais rápido, num cava as covas é manual, na 

enxada, muitos contratam uma pessoa pra sair com o cavalo puxando, 

chamado arado [...] Aí usa lenha. As lenha o pessoal tira daqui mesmo dos 

sítios, das matas. [...] A mandioca vem daqui do interior mesmo, o pessoal, é, 

planta, muitas vezes com esterco de boi, de carneiro ou então do próprio 

adubo, e pra retirar a mandioca retira com 1 ano e meio, aproximadamente 

com 1 ano e meio (Entrevistado I, Povoado Ribeira). 

 

E, por fim, explicou como a renda era dividida: ―O pessoal espera 1 ano e meio, 

aí pra tirar o dinheiro pra comer, é pra comer, pra comprar comida tal, durante esse ano 

e meio sempre tem uma quantidade de mandioca pro pessoal ir tirando, que é pra 

comprar seus alimentos suas, coisas. [...] O lucro é (dividido) igualmente por todo 

mundo‖ (Entrevistado I, Povoado Ribeira). 

Mesmo os entrevistados afirmando que não existiam mais atividades de extração 

no povoado por parte dos moradores, em algumas de nossas visitas encontramos grupos 

vindo da extração. Assim, foi solicitado que ele comentasse um pouco sobre o assunto: 
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O pessoal vai com umas marreta, aí tem algumas pessoal que pedi pra tirar 

dos terrenos dela e tal, aí paga, aí vamos supor paga R$ 10,00 por carrada, ou 

R$ 15,00 ao dono do terreno e o restante vende uma carrada de pedra por R$ 

80,00 um toquinho, uma caçamba pequena tem o truco e tem a caçamba 

pequena, o toquinho e vende por R$ 80,00, aí dá R$ 10,00, R$ 15,00 ou R$ 

20,00 ao dono do terreno e o restante eles fica entre eles mesmo, que tem as 

pedras que quebra na marreta. (Entrevistado F, Povoado Ribeira). 

 

Ao ser indagado se essa prática só existia em terrenos particulares ou se era 

estendida para a mata aberta. O mesmo respondeu: 

 

Vão sim, pra encosta da serra, tipo eles tavam tirando pra cima dos poções, e 

os poções fica numa baixada, é morro, aí o IBAMA proibiu porque segundo 

o IBAMA poderia o morro se fechar e acabar o rio, com a retirada das pedras 

[...] Quando são pegos pelo IBAMA eles conversam com eles e tal, olhe na 

próxima que vocês continuarem tirando vão pagar uma multa, aí eles dão 

uma documento e tal, aí eles assinam e não tiram mais pedras (Entrevistado I, 

Povoado Ribeira). 

 

Em relação à atuação do IBAMA, o entrevistado demonstrou indignação e 

afirmou que algumas pessoas fazem o que querem. Assim, relatou que: ―Esse Perneta, 

tomou de conta, comprou o matagal praticamente todo do interior, que chega da Ribeira 

até a Mangueira. É, ele desmatou a mata tal e não aconteceu nada, até chegar à nascente 

do rio que é, tem o minador da água potável que é de ótima qualidade do interior da 

Ribeira. Desmatou tudo e não deu em nada, e ainda plantou eucalipto‖ (Entrevistado I, 

Povoado Ribeira). O entrevistado comentou um pouco sobre o aspecto turístico (ver 

figura ??) do povoado: 

 

Então, a Ribeira tem ótimos banhos né, tem banho pra todo tipo de gosto, a 

realidade é essa, a Ribeira é o seguinte, tem os pilões tal, é um lugar raso, 

poço arredondado, que é uma peda só, mas que quando dá aquela enxurrada, 

que vem aquela água e tal, aí vira uma peda só, com aproximadamente 2 

metros de fundura, bem arredondado, tipo os poços das moças, só que é mais 

lindo, é mais do que o poço das moças. Aí também tem a Ribeirinha que é 

uma lugar apropriado pra ir coma família, com criança. Chega carro lá, lugar 

bom, lugar raso. Aí também tem outro tipo de gosto, tem os poções. Tem dois 

poços, um chamado poções, que é largão tal, que o pessoal gosta muito de 

nadar e tem o mais cima, o Catulé, que tem uma altura de aproximadamente 

100 metros, é que muitos gostam muito de fazer rapel. Muitas pessoas sai de 

Aracaju tal, pra fazer rapel. É... ou sobe no morro, ou então passa de um 

morro a outro, e muitos gostam de pular também, dessa  altura de 

aproximadamente 100 metros, pra nadar, a água é mais fria pra nadar do que 

a dos poções, aí pessoal gosta mais do catulé. E do interior até a pista dá 

aproximadamente 9 km, o pessoal sai da pista até a Ribeira, que dá mais ou 

menos, até o interior dá 9 km e do interior até os poções dá mais uns 5, Então 

9 com 5 né, nove com cinco dá 14 né, 14 metros ou 14 quilômetros, o pessoal 

sai a pé da pista até o poções com sacola, só pra tomar banho, só pra 

conhecer esse banho, porque gosta de tomar banho nesse poço (Entrevistado 

I, Povoado Ribeira). 
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Figura 07 – Pontos turísticos do Povoado Ribeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poções da Ribeira 

 

 

 

       

2. Catulé (Poções da Ribeira)   

Fonte: Trabalho de campo outubro/2013 

 

Falou sobre o aspecto histórico também: 

 

A Ribeira é lugar histórico, os interior mais antigo de Itabaiana. Antigamente 

pertencia à Campo do Brito. E é um interior pacato, a maioria das casas é 

tudo antiga, aqueles monumento antigo. A Ribeira é bem antigo, as casas, as 

casas é feito com adobo, a matéria que usava, antigamente não usava cimento 

pra construir as casas, as paredes é largona, aí aquela igreja é bastante larga, a 

igreja é histórica, as casas também tem muitas que são histórica (Entrevistado 

I, Povoado Ribeira). 

 

Sobre a criação do PARNASI, o depoente afirmou não ter ficado sabendo, mas 

que atualmente sabia. Ele achou a criação positiva para a proteção dos animais e dos 

vegetais ―porque tem que se o pessoal começar a desmatar tudo, a matar os animais, a 

abater os animais, aí futuramente vai acabar a espécie naquela região‖ (Entrevistado I, 

Povoado Ribeira). 

Pra população, depois da criação do PARNASI não teve nenhuma diferença ―ao 

contrário, foi muito bom pra saúde humana, que acabar o desmatamento, mantém as 

espécies animais‖. Mas quando foi indagado se todas as proibições do IBAMA, não 

trazia nenhum prejuízo a comunidade do povoado, respondeu: 
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Então, complica um pouco as pessoas que caçam, o pessoal que tira pedra, 

fica complicado, mas é só pras pessoas que não tem condições financeiras, 

que não tem dinheiro mesmo, que depende da pedra pra comprar seus 

alimentos, aí complica, mas pra um cidadão que tem dinheiro, tem umas 

condições financeiras, pode desmatar tudo que não acontece nada 

(Entrevistado I, Povoado Ribeira). 

 

O entrevistado acha que o IBAMA poderia desenvolver alguma atividade para 

recompensar o pessoal que desenvolve essas atividades, diminuindo seus prejuízos. 

Assim argumentou que ―eles tem que montar um programa, pra fazer uma trabalho, de 

como eles trabalhar, dando apoio a eles, tomando de conta das florestas da mata, 

cuidando dos animais‖ (Entrevistado I, Povoado Ribeira). 

O entrevistado foi questionado se acreditava existir alguma forma de conciliar o 

uso dos animais e vegetais sem causar danos ao meio ambiente e respondeu: ―tem, não 

de ter tem, mas eles têm que caçar na época de caçar não no ano todo. Que tem a época 

de reprodução dos animais‖ (Entrevistado I, Povoado Ribeira). 

E pra finalizar seus relatos, comentou sobre melhoras para os povoado, como o 

seu acesso: 

Em respeito a estrada da pista, aí como eu disse da pista até a Ribeira dá 9 

km, aí tão pretendendo tal, tem o projeto e segundo eles que já foi aprovado e 

tal, e agora não é igual a antigamente, agora quando sai o dinheiro, aí tem 

pesquisa, não é igual a antigamente que o pessoal dizia que ia construir tal 

coisa e não construía, embolsava o dinheiro. Hoje em dia só sai o dinheiro 

com o projeto já, aí eles vem olhar e tal, tem a fiscalização, aí tão 

pretendendo construir a pista, já saiu o dinheiro e tudo. Já tá próximo de 

iniciar, da 235 pra sair na 101, saindo em Itaporanga, é mais eles querem 

construir saindo na Mangueira e eixar a Ribeira de lado, é pegar da 

Mangueira, pra sair é..., Mangueira, Boqueirão, Cajueiro, pra sair ni 

Itabaporanga, aí deixa a Ribeira de lado, porque a Ribeira é mais adiante um 

pouco, entendeu? Depois da Mangueira, querem fazer o seguinte: puxar a 

pista pra sair na Cajaíba, da Cajaíba, sair no Garangau, e do Garangau sair no 

Campo do Brito. Aí não pode existir porque a Ribeira é um lugar histórico e 

turístico, o lugar necessita de uma estrada de uma pista para melhorar o 

acesso do turista ao interior. É um negócio muito injusto, muito injusto 

mesmo, porque a Ribeira é um lugar histórico e turístico, e o pessoal gosta de 

mais dos banhos, o pessoal sai da pista pra vim pra cá (Entrevistado I, 

Povoado Ribeira). 

 

Apesar de trabalhar fora do povoado, o entrevistado apresenta um discurso 

construído socialmente em suas relações familiares e cotidianas. De todos os 

entrevistados, foi o que demonstrou maior exaltação e apreciação das atividades 

realizadas nos povoados e das belezas naturais lá encontradas. 

 Demonstrou possuir muitos conhecimentos sobre a biota do povoado e as 

atividades lá realizadas. A apropriação de tais conhecimentos se deu tradicionalmente 

através de sua família, e da mesma forma, detém a vontade de perpetuá-los às futuras 

gerações. O seu saber ambiental é resultante de seus conhecimentos consolidados, sua 
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consciência da realização de práticas sustentáveis, sua forma social de apropriação dos 

recursos naturais, e seu contexto socioeconômico estável, advindo da prestação de 

serviços fora do povoado. 

 

 

 ENTREVISTADA J  

 

A entrevistada J é professora do povoado. Da mesma forma que ocorreu com o 

entrevistado H, ocorre aqui. Apesar disso, seus relatos sobre a educação e o cotidiano 

foram de suma importância para o entendimento das formas de transmissão do 

conhecimento no povoado. 

Ela afirma que muitas tradições vem morrendo no povoado, no que diz respeito 

a realização de algumas atividades, e até mesmo nas formas de convivência.  

Porque assim, aqui está existindo uma coisa assim, os pais acham que estão 

com os olhos vendados. (Descreve episódios de paquera na escola) Aí chamei 

as meninas e expliquei que elas eram pré-adolescentes, expliquei que não era 

porque elas já menstruavam que estavam prontas pra ter relação sexual, que a 

menstruação era só o início. Explicando tudo a elas, que tudo tem seu tempo, 

que elas amadurecessem, estudassem, que pra ser mãe tem o tempo todo, e 

ter menstruação não significava ser mulher pra tomar conta de uma casa [...] 

Aí ela disse tia Edilei se não der certo com esse, a fila anda, se não der certo 

com esse, dá com outro, se não der com outro, dar com outro [...] Ói acabou o 

conhecimento, o aconchego da família, ninguém conserta mais não. 

 

Assim, aponta que muitos dos conhecimentos ficaram ―perdidos‖ pelo 

desinteresse da juventude do povoado, motivado principalmente pela desestruturação 

familiar. Quando questionada sobre a educação no povoado, ela relata: 

 

Olhe até que os professores tentam, mas eles não querem, eles perderam, 

acho que isso aqui ói (aponta pro celular) atraiu muito eles, internet. Os 

professores aqui até que não usam não sabe, porque aqui na escola é 

proibido. Mas eles ói é só isso aqui, perderam o interesse. Eles fazem isso em 

sala de aula, eu acho assim, que também a maioria dos pais eram a tudo 

analfabetos, e eles valorizavam mais o estudo. E hoje eles tem uma certa 

cultura, que só joga os filhos na escola. Virou depósito né. [...]eu já fui 

professora de primeira a quarta série de 96 alunos e dominava, hoje em dia eu 

vejo eles com 25 e não dominam. 

 

A partir dessa fala, percebe-se que o processo de transmissão via formal no 

povoado é comprometido pela modernização, que tira o foco dos alunos, e pela 

mudança cultural que acarretou na desvalorização dos estudos. Na busca da 

revalorização dos conhecimentos adquiridos tradicionalmente no povoado, a depoente 

relata que a escola busca sempre a realização de projetos com esse objetivo. 



CAPÍTULO IV – Enfoques Alternativos para a Conservação do PARNASI                             114 

 

 

Agora aqui tem um canteiro sustentável, que é agricultura. O canteiro 

sustentável é assim, é uma horta, aonde você leva o aluno, e querendo ou não, 

você tá resgatando. Você vai ensinar ao aluno a lidar, a semear a verdura, 

plantar, a cultivar, a adubar. Então é um resgate. Iniciou agora, foi uma 

inciativa da escola, foi um programa da escola mesmo. 

 

A entrevistada é professora na escola do povoado há muitos anos e aponta uma 

séria regressão dos comportamentos do alunado e do seu interesse e motivação pela 

educação. Em suas falas, muitas vezes ficou perceptível uma insatisfação com o rumo 

tomado por muitos no povoado que não reflete aquele que ela imaginava que teria 

anteriormente.  

Em nossas conversas, sempre apontava a figura do mais velho como a mais 

importante o que não acontece nos dias de hoje. Aponta a desvalorização dos mais 

antigos e a desestruturação familiar como principais fatores de reconfiguração 

socioeconômica e cultural no povoado. 

Todos os entrevistados demonstram em suas falas um aspecto utilitário sobre os 

seus conhecimentos acerca dos animais, vegetais, tipos de solo e a água da localidade, 

ou seja, conhecem mais sobre aqueles recursos que têm algum tipo de uso para eles. É 

característico da modernidade que a espécie humana seja colocada no centro, com seus 

direitos, demandas e desejos, refletindo a perspectiva do ser humano como o ápice da 

evolução. 

Essa afirmação fica bem clara nas falas dos entrevistados que dizem ―eu a 

conheço bem todas as plantas que eu planto lá no meu terreno né, mandioca, maxixe, 

feijão, coqueiros... a muitas plantas que têm por aí em outros terrenos [...] os pé que dá 

frutos eu conheço todos também né, porque a gente tá no costume de catar as fruta pra 

comer‖ (Entrevistada A, Povoado Ribeira). 

―Pra pescar tem que conhecer de peixe né, saber as coisa dele, se num sabe que 

peixe é qual, a pescaria não é muito boa [...] tem que conhecer tudo do mar‖ 

(Entrevistado ..., Povoado Ribeira). Isso demonstra que o entrevistado por desenvolver a 

atividade de pesca, detém conhecimentos mais acurados a respeito dos animais de 

ambientes aquáticos.  

―Os animais que conheço bem são aqueles que nem o cavalo, o jegue, a vaca, o 

boi, esses que nós tem aqui no pasto, que ajuda nós no trabalho pesado, que a gente cria 

pra depois comer [...]‖ (Entrevistado ..., Povoado Ribeira). O depoente em sua fala 

aponta para seus maiores conhecimentos acerca dos animais de porte que são usados 
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nos trabalhos e àqueles criados para serem abatidos e usados na alimentação. Tal fato 

reforça novamente a perspectiva utilitária presente quase sempre nos discursos dos 

entrevistados. 

Foi notável que no povoado, assim como na sociedade moderna, há uma 

preponderância da perspectiva antropocêntrica, onde a natureza é vista como um objeto 

a ser usado e consumido, extraindo-se seus recursos minerais, vegetais e animais. Dessa 

forma, é atendida toda à demanda, deixando a natureza suscetível à voracidade do ser 

humano, que a vê apenas como fonte de recursos para serem usados.  

Infelizmente o que não tem valor de uso, é inútil e não serve para nada. Essa 

concepção é bastante crescente, e se evidencia em muitos dos discursos dos depoentes: 

―eu não sei dessas coisas de mato não, essas planta que não dão nada, não sei muito 

bem, também ninguém não usa pra nada né aí fica difícil saber muito‖ (Entrevistado B, 

Povoado Ribeira). 

Dessa forma, pouco se conhece sobre os recursos, e tão pouco da importância da 

sua conservação: ―olha da importância de se proteger um gambá mesmo, eu não sei não, 

que sabia num tem serventia nenhuma, a num ser feder que nem a desgraça, que 

ninguém guenta‖ (Entrevistado B, Povoado Ribeira). ―Esse gravatá que dá nos tronco 

das árvores, ali mesmo não serve pra nada, só pra matar a planta, aí nós derruba né‖ 

(Entrevistado E, Povoado Ribeira). 

Diante da constatação de que nossa espécie causa grande pressão sobre a 

natureza, podendo provocar devastações ao dizimar habitats, provocar a extinção de 

espécies, esse posicionamento antropocêntrico deve ser repensado. No povoado essa 

discussão deve ser incitada, para que seu hábitat natural não seja irremediavelmente 

alterado.  

Toda essa superexploração do planeta desencadeia a atual crise ecológica e 

climática. É preciso que se priorize o bem-estar do planeta, buscando um ambiente 

saudável e equilibrado para a vida humana e de todas as outras espécies. 

Muitos dos problemas ambientais podem ser atribuídos ao antropocentrismo, 

que procura preservar recursos para o uso pelo homem e não pelo valor intrínseco da 

natureza. A visão egocêntrica questiona a abordagem de considerar a natureza a serviço 

do ser humano e propõe que a natureza. 

A busca por soluções para frear toda essa devastação, muitas vezes esbarra-se na 

perspectiva utilitarista, que vê a manutenção de ecossistemas intocados como uma 
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renúncia ao desenvolvimento econômico, ao usufruto das riquezas naturais, e 

consequentemente, à felicidade e ao conforto material.  

Felizmente tem chegado à tona a compreensão real da impossibilidade do 

homem continuar a existir dentro da mesma lógica utilitarista dos recursos ambientais. 

Busca-se cada vez mais, maiores compromissos na tomada de decisões que possam 

repercutir na qualidade de vida e na sobrevivência das futuras gerações. Assim, tem 

crescido a preocupação pela salvação do meio ambiente.  

Para tanto, é necessário migrar da visão antropocêntrico para uma perspectiva 

ecocêntrica, demandando assim, humildade e desprendimento. Ao partir da prerrogativa 

que a felicidade não está no consumismo de bens materiais, mas sim na segurança do 

uso sustentável dos recursos naturais, de modo que seja garantido a sua perpetuação 

pelas futuras gerações. 

Nesse contexto, é necessário desaprender conceitos e visões de mundo, 

descondicionar a consciência de seu viés utilitarista, realizar uma verdadeira reforma 

cultural nos princípios, ideologias, hábitos e atitudes. Dessa forma, cabe à educação 

ambiental facilitar a transição para a era da evolução consciente do planeta.  

 

 

4.2. O PROCESSO DE INVISIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE DA RIBEIRA 

NO PROCESSO DE CONSERVAÇÃO DO PARNASI 

 

  O conceito de invisibilização refere-se à não participação ou à 

pseudoparticipação das comunidades do entorno de UCs. Os pontos de vistas de boa 

parte dos atores envolvidos são invisibilizados, preponderando o discurso hegemônico 

daqueles que detém poder. 

  Assim, o termo invisibilização é usado pelo autor para problematizar a exclusão 

das populações locais no processo de conservação do ambiente natural em que vivem, 

considerados como ―receptáculos de políticas ambientais‖, que são, na maioria das 

vezes executadas autoritariamente. Dessa forma, prega que o papel a ser desempenhado 

por eles seja repensado, apontando para uma crescente discursão de temas ambientais 

que ―combina o apelo à preservação do meio ambiente com a valorização da 

participação e/ou dos conhecimentos das populações locais nesta preservação‖ 

(GERHARDT, 2007, p.02). Essa temática será aqui discutida: 
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Por ser o discurso pseudoparticipativo e a invisibilização do Outro práticas 

recorrentes nas interpretações de especialistas em políticas ambientais 

produzidas nos meios científicos, creio que estes temas devam estar sempre 

sendo motivo de preocupação de pesquisadores interessados em compreender 

problemas e conflitos sociais relacionados ao tema das áreas naturais 

protegidas (GERHARDT, 2007, p.03). 

 

  Dessa forma, nesse tópico será destinado a problematizar alguns dos ―lugares‖ 

conferidos a comunidade da Ribeira, que nas interpretações de profissionais da ciência, 

na maioria das vezes, são tratados como grupos subalternos, sem nada a oferecer, a não 

ser risco para a conservação.  

  De acordo com a antiga coordenadora do IBAMA, foi realizado um DRP 

(Diagnóstico Rápido Participativo) durante a implementação da UC. Em entrevista, a 

responsável pelo IBAMA na época da criação do PARNASI fala: 

Na época eu não fiz DRP, essa tarefa foi delegada a uma equipe técnica, não 

me recordo agora. Eu fiz observação e fiz entrevistas, inúmeras entrevistas 

com pessoas-chaves, então eu peguei pessoas antigas que sabiam da realidade 

da Serra de Itabaiana, de bem antes da década de 80, antes de se falar em 

Unidade de Conservação, que não tinha nenhum interesse da proteção da 

área, para ver o que representa a Serra para eles e o que representava naquela 

época, então eles falavam que a Serra sempre foi um espaço para passeio, era 

uma área que sempre faziam manifestações religiosas, no dia de todos os 

santos subiam a Serra, diversos tipo de romarias na semana santa como ato de 

penitência, mas que sempre foi uma espaço digno de lazer da comunidade, 

um espaço de coleta de plantas medicinais eventualmente, um espaço onde 

levavam o gado pra comer as gramíneas e capins quando tinha secas e que 

sempre foi um espaço como se fosse uma área de uso comunal, apesar de ter 

propriedades particulares, todas as áreas. Tem Terra preta, água fria, a área 

do ICMBio (Depoimento coletado, representante do IBAMA na época) 

   

  Porém, ao decorrer de todas as nossas visitas, nenhum dos entrevistados 

recordou de tal procedimento. Dessa forma, a pesquisa trabalha com a hipótese de que o 

diagnóstico não foi realizado de forma participativa, já que não ficou nenhuma 

evidência de sua realização na mente dos moradores. Faz-se necessário ―denunciar o 

caráter etnocêntrico, populista e autoritário de abordagens que se pretendem 

participativas ou, no mínimo, que desejam ‗ouvir‘ as ‗opiniões‘ dos interessados em 

discutir instrumentos de política pública vinculados à implementação e gerenciamento 

de áreas naturais protegidas‖ (GERHARDT, 2007, p. 03). 

  A entrevistada ainda relatou que seus estudos contribuíram para fundamentar a 

escolha da categoria de unidade de conservação: a de Parque Nacional. Antes uma área 

bem menor era protegida sobre a categoria de Estação Ecológica, uma categoria de 

proteção integral também como a de ParNa, entretanto bem mais restritiva. Muitas 

vezes, a proteção da biodiversidade nas unidades de conservação é ditada por 
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especialistas da área das biológicas sem considerar as prioridades da população local 

diretamente atingida pelas mudanças.  

  Em todo o processo da criação do PARNASI consultas públicas foram realizadas 

houve a participação de alguns líderes políticos locais (prefeita, vereadores, etc.). 

Entretanto, tal participação demonstrou ser algo apenas para o cumprimento do que 

propunha a legislação, pois não houve a representação e discussão acerca dos interesses 

das comunidades locais envolvidas. Apenas o entrevistado E, presidente da associação 

de moradores da Ribeira, demonstrou lembrar de tais audiências: ―é eu me lembro, não 

direito, mais teve umas reuniões sobre a proteção aí das serras [...] fui em uma acho, 

mas nem sei direito viu‖.  

  O ponto de vista do outro nas decisões sobre políticas ambientais muitas vezes é 

maquiada pela ideia de participação, sendo invisibilizado (GERHARDT, 2007). Nesse 

caso diversos interesses dos grupos sociais diferenciados que compõem o povoado 

foram desconsiderados, tratados como homogêneos. 

 

Comunidades locais muitas vezes são aplicados como termos genéricos e 

homogeneizadores. ―Esta homogeneização é ainda mais problemática quando 

‗problemas‘ enfrentados pelos administradores de parques como a 

‗mineração‘ – normalmente executada por grandes empreiteiras – são 

colocados no mesmo patamar que atividades como a ‗caça‘ para consumo da 

família ou a ‗pesca‘ artesanal – atividades estas muitas vezes exercidas por 

grupos sociais culturalmente diferenciados que, a despeito da sua situação 

econômica precária, podem estar mantendo rígidos regimes de controle social 

baseados em regras costumeiras sobre o uso dos recursos naturais‖ 

(GERHARDT, 2007, p.13). 

 

  Ao promover essa homogeneização, desigualdades sociais e relações de poder 

locais acabaram sendo encobertas. Dessa forma, não conseguiu-se diferenciar possíveis 

práticas que respeitam o equilíbrio ecológico daquelas que são predatórias. 

Erroneamente é atribuído ao homem responsabilidades pela destruição ambiental, 

considerado grande predador da natureza e inimigo da natureza. Ao partir dessas 

prerrogativas é desconsiderado o fato de que o homem sobrevive na heterogeneidade de 

grupos e classes sociais e econômicas diferentes, relacionando-se de diversas formas 

com seu ambiente (GERHARDT, 2007).  

  Somando-se a isso, tem-se a concepção por parte da gestão da UC de que a 

comunidade é invasora, avaliando as atividades realizadas por elas como ilegais, 

desconsiderando o fato de serem atividades que garantem sua sobrevivência. Muitas 

vezes as populações locais são consideradas pela gestão da UC como problemas 

administrativos, pois estariam ―‗ocupando‘ e ‗explorando‘ ilegalmente as unidades de 
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conservação‖ (GERHARDT, 2007, p.13). Entretanto, não levam em consideração, que  

são pessoas reais, que estariam realizando suas atividade de sobrevivência. 

 

Trabalha-se com a ideia pronta e acabada da legislação e das leis que regem o 

SNUC, como se estas estivessem aí desde sempre e para sempre e não 

representassem o resultado concreto (a objetivação) de lutas sociais 

envolvendo interesses distintos e conflitantes. Em suma, aplica-se a máxima 

‗lei é lei e deve ser cumprida‘, sendo que todos os esforços possíveis 

deveriam ser feitos para o que ou quem estivesse ‗fora da lei‘ [...] voltasse a 

proceder conforme mandam os preceitos legais (GERHARDT, 2007, p.22) 

 

A comunidade do povoado Ribeira, assim como muitas outras do entorno do 

PARNASI, foram invisibilizadas durante o processo de criação da UC, e seus gestores, 

pregam a sua retirada devido aos prejuízos que trazem para a unidade e a si próprios. 

Os conflitos pelos usos dos recursos naturais, muito embora pudessem ser 

observados durante o trabalho de campo, não apareceram na maioria das falas dos 

entrevistados, ficando de forma velada. Apesar de nenhum dos discursos relatarem 

propriamente algum conflito, pudemos observar a existência de alguns. 

Alguns dos entrevistados apontaram positivamente a atuação, mas 

contraditoriamente criticaram a não punição a um grande empresário que possui 

plantações de eucalipto, exportando madeira para a construção civil. Tal fato incomoda 

profundamente os moradores, pois esse tipo de plantação compromete as nascentes dos 

rios, ao sugar grandes quantidades de água para seu crescimento e proliferação. Além 

disso, eles o veem como alguém que não é punido pelos crimes ambientais, devido seu 

grande poder econômico. Assim esse tipo de conflito é classificado como distributivos, 

pois indica graves desigualdades sociais em torno do acesso e da utilização dos recursos 

naturais.  

 A partir dos relatos dos entrevistados conseguimos identificar dois conflitos 

ambientais espaciais. O primeiro deles é pesca realizada por forasteiros que jogam 

veneno na para facilitar a captura dos peixes, contaminando irreversivelmente os cursos 

d‗água. Assim, os moradores que seguem práticas tradicionais de pesca se sentem 

prejudicados, pois a quantidade de peixes vem diminuindo, e eles tem sofrido os efeitos 

de ações praticidades por terceiros. O segundo é a de extração de pedras para a obtenção 

de um mineral utilizado na fabricação de peças de alumínio. Tal extração não ocorre 

mais, pois o IBAMA puniu os responsáveis e os fizeram cobrir toda área de extração. 

Esses conflitos foram classificados como espaciais porque causaram impactos 
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ambientais que ultrapassaram os limites entre os territórios de diversos grupos sociais, 

tais. 

Os conflitos ambientais territoriais aparecem quando há choques entre as formas 

de apropriação do espaço com os diferentes territórios gerados pelos diversos grupos 

sociais, como os observados por moradores que em seus diversos usos dos seus espaços 

resistem se apropriando de formas divergentes, contrariando as proibições legais do 

PARNASI. 

Para a minimização dos conflitos existentes e a desinvisibilização da 

comunidade é importante durante a futura elaboração do plano de manejo os moradores 

sejam efetivamente ouvidos e quiçá, seus conhecimentos e saberes sejam levados em 

consideração. 

 

 

4.3. O PLANO DE MANEJO PARTICIPATIVO 

 

A noção de conselho gestor, prevista na Constituição Federal de 1988, procura 

torná-lo o espaço público jurídico-institucional por excelência de intervenção social 

planejada na formulação e implantação de políticas públicas. Nesses espaços formais, 

todas as demandas são legítimas por princípio, prevendo-se canais de confronto e 

interpelamento democrático entre os projetos sociais, de modo a se construir alternativas 

viáveis e o mais inclusivas possível. 

Por sua vez, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) prevê 

que, em unidades de proteção integral, os conselhos gestores sejam consultivos e 

deliberativos, dados os limites previstos em lei. O fato de o conselho ser deliberativo 

deve ser compatível com a garantia de que todos(as) os(as) envolvidos(as) possam 

decidir sobre a área, respeitando-se a lei maior que rege uma determinada UC.  

Não obstante significar um importante passo, a simples existência da norma não 

garante uma gestão democrática da UC‘s posto que sua aplicação e materialização 

depende das condições sociais, culturais e políticas locais. Assim: 

 

A capacidade de gestão ambiental depende, antes de tudo, de que os levam e 

desfrutam desta gestão (a população a comunidade) conheçam e assimilem ao 

máximo os seus instrumentos, quer dizer, os regulamentos, as normas e as 

disposições institucionais e jurídicas para que possam leva-la à cabo. 

Também depende de que sejam conhecidas as propriedades dos sistemas 

ambientais porque são objetos de uso e de exploração, e de que os valores 



CAPÍTULO IV – Enfoques Alternativos para a Conservação do PARNASI                             121 

 

sejam internalizados de acordo com uma racionalidade ambiental definida 

(RODRIGUEZ; SILVA, 2010, 195) 

 

A participação da comunidade envolvida contribui para uma melhora na 

conservação das UC‘s. ―Na elaboração das estratégias de conservação, essas populações 

não somente devem ser ouvidas, como devem dispor de poder deliberativo nos órgãos 

de decisão, o que raramente acontece em países como o nosso‖ (DIEGUES, 2000, p.43). 

Ao se sentirem atores do processo de conservação podem construir um futuro melhor. 

Quando se usam métodos participativos ―as comunidades rurais têm mostrado uma 

criatividade inesperada e grande capacidade de apresentar e analisar informação, de 

fazer diagnósticos, de planejar, manejar e avaliar‖ (PIMBERT; PRETTY, 1994, p.203). 

De acordo com (PIMBERT; PRETTY, 1994) existem sete tipos de participação: 

a participação passiva, a participação como extração de informação, a participação por 

consulta, a participação por incentivos materiais, a participação funcional, a 

participação interativa e automobilização. Todas esses conceitos não devem ser usados 

sem qualificação. O problema das quatro primeiras é que obtém resultados superficiais e 

fragmentados.  

Para alcançar o envolvimento sustentável da comunidade, no mínimo a 

participação funcional deve ser alcançada, que no caso em particular de estudo, é a 

proposta mais provável visto que grandes decisões já foram tomadas e o envolvimento 

da comunidade não aconteceu nos estágios iniciais de planejamento. A partir de estudos 

já realizados em comunidades no entorno do PARNASI, podemos apontar a 

participação por consulta de alguns segmentos da população (através do DRP – 

Diagnóstico Rápido Participativo e de audiências públicas). Porém, a predominância é 

da participação passiva, pois muitos só foram informados depois dos acontecimentos. 

A participação é a promoção da cidadania, a realização do sujeito histórico, o 

instrumento por excelência para a construção do sentido de responsabilidade e de 

pertencimento a um grupo, classe, comunidade e local (BAUMAN, 2000). Além disso, 

é o cerne do processo educativo, pois desenvolve a capacidade do indivíduo ser ―agente 

ativo‖ no processo em que estiver envolvido. 

A participação local e comunitária deve estar sempre orientada para 

reivindicações específicas, tornando o processo de reconfiguração das formas políticas e 

culturais uma tarefa difícil, porém indispensável para a mudança de padrões societários. 

Como meio para superar esse quadro de vulnerabilidade tanto social e 

econômica, como cultural e política, a educação ambiental pode ser uma importante 
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ferramenta para que as comunidades no entorno do PARNASI possam vivenciar um 

processo de empoderamento e assim participar mais decisivamente de seus destinos.  

Nesse tópico, devido à inexistência do Plano de Manejo no PARNASI, será 

discutido as aspectos relevantes para a sua elaboração de forma participativa, com base 

na análise dos planos de Manejo dos ParNas‘s da região Nordeste e no levantamento 

bibliográfico do assunto. 

Como o plano de manejo do PARNASI ainda não foi elaborado, mesmo já 

excedido o prazo de cinco anos após sua criação, exigidos pelo SNUC, a partir de 

pesquisas a respeito dos Parques Nacionais da região Nordeste, far-se-á uma discursão a 

respeito dos pontos positivos e negativos dos planos de manejo já elaborados. Tal 

discussão será pautada em informações obtidas no site da ICMBio, e a partir dela 

pretende-se incitar a necessidade da elaboração participativa e democrática do plano de 

manejo da nossa Unidade de Conservação. 

Pela região Nordeste estão distribuídos quinze Parques Nacionais dos quais oito 

possuem o plano de manejo, a saber: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA); 

Parque Nacional De Sete Cidades (PI); Parque Nacional de Ubajara (CE); Parque 

Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE); Parque Nacional do Monte Pascoal 

(BA); Parque Nacional da Chapada da Diamantina (BA); Parque Nacional Jericoacoara 

(CE); Parque Nacional Serra das Confusões (PI). 

O restante dos sete ParNa‘s ainda não possuem o plano de manejo Parque 

Nacional Serra da Capivara (PI); Parque Nacional Marinho de Abrolhos (BA); Parque 

Nacional Serra de Itabaiana (SE); Parque Nacional Pau Brasil (BA); Parque Nacional 

Nascentes do Rio Parnaíba(BA/MA/PA/PI); Parque Nacional do Descobrimento (BA); 

Parque Nacional Catimbau (PE). 

Dos planos de manejo analisados, verificou-se que são extensos documentos 

contendo muitas informações a respeito das UC‘s. Não se restringem apenas à simples 

caracterização da biota da parte abiótica do espaço físico, mas se preocupa em 

contextualizar a necessidade da sua conservação. Todos eles apresentam uma 

contextualização federal, estadual e regional, a fim de promover umA discussão sócio 

política e cultural envolvida no espaço. E como objetivo principal de todo o plano de 

manejo, contém o planejamento das distribuições das áreas naturais conforme suas 

necessidades e peculiaridades. 

 

Ele estabelece a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, 

visando a proteção de seus recursos naturais e culturais; destaca a 
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representatividade da Unidade de Conservação no SNUC frente aos atributos 

de valorização dos seus recursos como: biomas, convenções e certificações 

internacionais; estabelece normas específicas regulamentando a ocupação e o 

uso dos recursos da Unidade de Conservação, zona de amortecimento e dos 

corredores ecológicos; reconhece a valorização e o respeito à diversidade 

socioambiental e cultural das populações tradicionais e seus sistemas de 

organização e de representação social. (autor, ano) 

 

A partir da leitura dos documentos, pode-se perceber uma ligeira evolução da 

preocupação com a população do entorno da área protegida. Aqueles mais antigos, 

como o do PN7C (Parque Nacional das Sete Cidades), e o Parna Marinho de Fernando 

de Noronha, que datam de 1979 e 1990, respectivamente, a população só aparece para 

ser descrita apenas como dados socioeconômicos.  

   Neles, os recursos da unidade são analisados dentro do contexto nacional e 

regional, e seus objetivos específicos definidos. O zoneamento é feito para garantir que 

a unidade atenda todos objetivos determinados e as sim, seus programas de manejo e 

áreas de desenvolvimento sejam estabelecidas de forma que todos objetivos sejam 

alcançados. O planejamento é visto como um processo dinâmico, tornando o plano de 

manejo suficientemente flexível para incorporar novas descobertas científicas ou outras 

alterações que possam refletir sobre os recursos da unidade de conservação.  

Já nos planos de manejo mais recentes, tais como: o do ParNa da Serra das 

Confusões, o do ParNa da Chapada da Diamantina e o do ParNa Jericoacoara, datados 

de 2003, 2007 e 2011, respectivamente é discutido sobre a visão da comunidade sobre a 

Unidade de Conservação. Além da caracterização populacional, aparecem a descrição 

sobre os usos, ocupação e cosmologia do uso da terra e os usos tradicionais da fauna e 

da flora.  

Tais aspectos são extremantes positivos para a UC, pois a presença das 

comunidades deixa de ser tratada apenas como algo numérico, e passa a ser 

problematizada no plano de manejo. Apesar de ser um passo significativo em busca do 

entendimento da complexidade envolvida no processo de conservação, tal discursão não 

garante a participação efetiva da comunidade no processo de conservação. Isso porque 

para os manejo e gestão adequados das UC‘s, os planos de manejo devem estar 

embasados não só no conhecimento dos elementos que conformam o espaço em 

questão, mas também na interação destes elementos com a interferência humana. 

Com a leitura dos planos de manejo, evidencia-se o conhecimento sobre os 

ecossistemas, os processos naturais, e em algum deles, as interferências antrópicas 

positivas ou negativas que os influenciam ou os definem, considerando os usos que o 
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homem faz do território. Porém, é preciso considerar os aspectos e impactos pretéritos, 

atuais ou futuros, para a elaboração de meios conciliatórios do uso dos espaços com os 

objetivos de criação da Unidade de Conservação. 

 

Desta forma, o manejo de uma Unidade de Conservação implica em elaborar 

e compreender o conjunto de ações necessárias para a gestão e uso 

sustentável dos recursos naturais em qualquer atividade no interior e em áreas 

do entorno dela de modo a conciliar, de maneira adequada e em espaços 

apropriados, os diferentes tipos de usos com a conservação da biodiversidade 

[...] A Lei Nº 9.985/2000 que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação define o Plano de Manejo como um documento técnico 

mediante o qual, com fundamento nos objetivos de 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. (autor, ano) 

 

De acordo com os SNUC, a elaboração dos planos de manejo é para ser realiza 

continuadamente, e as consultas e tomadas de decisão devem ser pautadas no 

entendimento das questões ambientais, socioeconômicas, históricas e culturais que 

caracterizam uma Unidade de Conservação e a região onde esta se insere. Porém, 

esquece-se de somar a esses aspectos os desejos e anseios da comunidade que 

tradicionalmente necessita de recursos advindos dos espaços naturais protegidos.   

 

 

4.4. CONSTRUÇÃO DO SABER AMBIENTAL  

 

Em direção à tentativa de compreender a visão de mundo as comunidades 

humanas, os estudos etnobiológicos são imprescindíveis, pois podem nos fornecer 

informações preciosas. À medida que o indivíduo compreende o conjunto de aspectos 

que caracterizam sua cultura, torna-se mais capaz de interagir positivamente com o 

meio ―socionatural‖ em que vive. 

No processo de conservação, o conhecimento científico não deve ser utilizado 

como ferramenta normativa e legitimadora, fazendo com que outras formas de 

conhecimento sejam excluídas. Nesse contexto, esse processo terá maior êxito se houver 

um diálogo consciente entre as diferenças, permitindo o reconhecimento dos saberes em 

jogo e das distintas situações e contextos socioculturais. 

Deve-se ser enfatizado que o presente trabalho não se trata da validação dos 

saberes, pois estes obedecem a critérios próprios de validação, não sendo necessário 

validá-los por referência ao conhecimento científico. Assim, as aproximações das duas 

formas de conhecimento proporciona um diálogo entre elas, a fim que as moradores 
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entendam a importância da conservação da perspectiva do conhecimento científico, 

evitando a desvalorização do seu conhecimento culturalmente construído. 

É importante que sejam criadas condições para que os moradores relacionem os 

conhecimentos e suas práticas construídos culturalmente com os conhecimentos 

científicos. Muitas vezes, a comunidade pode estar disposta a ampliar a sua gama de 

conhecimentos, sem descartar suas concepções, a partir da apropriação do que propõe o 

conhecimento científico a respeito da conservação e manejo sustentável dos recursos 

naturais. Apesar dos resultados mostrarem a diversificação dos conhecimentos, há uma 

base cultural que os mantém relativamente homogêneos.  

  A gestão do PARNASI ao levar em consideração os conhecimentos e saberes 

locais durante sua gestão e elaboração do plano de manejo, poderia constituir um saber 

maior, mais complexo, o saber ambiental da comunidade do povoado Ribeira. A 

presente pesquisa aponta como os saberes ambientais da comunidade: o conjunto de 

conhecimentos (como fazer, o porquê de fazer) e saberes locais (como os 

conhecimentos são apropriados e transmitidos dentro do contexto em que estão 

inseridos) locais; as formas de apropriação da natureza (técnicas e sociais); as atividades 

praticadas (agricultura, fabricação de farinha, artesanato, etc) e o contexto 

socioeconômico em que estão inseridos. 

A dúvida é se a partir da ecologização desses saberes ambientais, a comunidade 

do povoado Ribeira poderia conservar ou não o meio em que vivem. A partir das 

observações nos trabalhos de campo pode-se observar que a população não segue uma 

cosmologia lavoseiriana de equilíbrio da natureza, sem uma ideologia de exploração 

limitada dos recursos naturais, a fim de manter o equilíbrio do universo. Podem-se 

perceber também apenas alguns discursos de conservação construídos por imposições, 

apresentando uma ideologia adquirida por terceiros, sem a prática efetiva da 

conservação. Porém, pudemos encontrar também práticas culturais sem a ideologia 

conservacionista, que visam a manutenção dos estoques de recursos, na qual os 

moradores seguem regras culturais para o uso dos recursos naturais,  e mesmo sem uma 

ideologia claramente conservacionista são sustentáveis.  

Muitas literaturas ―tem registrado e analisado um número considerável, no 

mundo inteiro, de formas comunais de acesso a espaços e recursos que asseguram um 

uso adequado e sustentável dos recursos naturais e conservam os ecossistemas, gerando 

modos de vida socialmente equitativos (ainda que não necessariamente afluentes)‖ 
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(DIEGUES, 1999, p.137). As comunidades estudadas podem conservar e gerir com 

criatividade e competência o meio em que vivem, mas sem decorrer necessariamente de 

uma cosmologia de equilíbrio da natureza, nem de populações tradicionais, mas do 

desejo de manter um estoque de recursos, fazendo parte do seu modo de vida. As áreas 

naturais protegidas em que vivem populações podem ser transformadas em exemplos da 

reprodução de comunidades locais sustentáveis, mostrando uma relação sadia entre o 

homem e natureza.  

   Muitas vezes, é apontado o aspecto positivo de ouvir as opiniões dos envolvidos 

no processo se conservação, o que faz com que a comunidade sinta o programa como 

parte integrante de seu cotidiano, e não algo a externo ser imposto. Porém, 

metodologias adotadas que almejam transmitir conhecimentos acabam não 

proporcionando uma participação efetiva e construída pelos dos moradores. 

(GERHARDT, 2007) 

   A Educação Ambiental tornar-se-ia uma ferramenta de sensibilização para a 

conservação do ambiente natural. Entretanto, é importante que seus alvos não sejam 

simplesmente cooptados em direção à apropriação dos conhecimentos impostos. 

Embora sejam conseguidos mudanças de valores através da educação ambiental, nem 

sempre essa mudança é positiva, podendo trazer comportamentos negativos no sentido 

da conservação. Além disso, tal mudança pode acarretar a negativização 

desconsideração ou invisibilização dos valores antigos que possuíam.
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa presente levantou os conhecimentos, saberes locais, 

formas de apropriação dos recursos naturais de alguns moradores do povoado Ribeira, 

que fica no entorno do PARNASI. A partir das análises dos dados e dos discursos, o 

trabalho correlacionou-os, dialogando com os conhecimentos científicos, em busca de 

um saber mais complexo. Tal proposta foi motivada pela tentativa evidenciar que os 

saberes ambientais são comumente desconsiderados na conservação e na busca de uma 

participação da comunidade local nesse processo.  

Com a execução do trabalho, pôde-se perceber que o maior conhecimento 

sobre as plantas e os animais assim como a conservação deles estão relacionados ao 

aspecto utilitário que oferecem aos moradores e não ao valor ecológico de cada um. 

Alguns desses conhecimentos se aproximam do conhecimento científico, outros não. 

Não coube ao trabalho afirmar que a medida que de distanciassem do científico os 

conhecimentos estariam invalidados, mas de mostrar que alguns deles podem ser 

utilizados na busca da melhora da conservação ambiental. 

Sendo assim, existem alguns conhecimentos e saberes sobre atividades 

relacionadas ao meio natural que são transmitidas tradicionalmente de geração à 

geração e há outros que não são tradicionais e sim fruto de aprendizagens por meio da 

mídia ou por meio da intervenção de alguns atores sociais externos à comunidade. De 

qualquer modo, esses conhecimentos e saberes resultam da construção socioeconômica 

e cultural de cada indivíduo e por isso as falas sobre a conservação refletem diretamente 

o ―lugar‖ ocupado por cada um.  

Por sua vez, a perspectiva utilitarista confronta-se com limites éticos e morais, 

pois subestima o valor dos serviços ambientais. Manter ecossistemas intocados, espaços 

protegidos, é visto por aqueles com visão utilitarista como uma renuncia ao 

desenvolvimento econômico e ao usufruto das riquezas naturais, a renúncia do ser 

humano à felicidade e ao conforto material. É imprescindível que a gestão da UC 

desenvolva estratégias para que tal concepção seja desconstruída e que sejam 

reconstruídos socialmente os valores ecológicos da biota da localidade.  

Assim, o melhor conhecimento dos impactos provenientes da criação do 

PARNASI sobre a vida cotidiana dos moradores, podem fornecer subsídios para 

políticas de conservação mais inclusiva e mais eficiente e que promova uma 
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sustentabilidade a qual tenha preocupação em resolver tantos os problemas ambientais 

quanto as desigualdades sociais. 

Verificou-se que a instalação do Parque gerou conflitos socioambientais, frente 

aos quais, os moradores demonstram ter medo de alguma punição dos órgãos de gestão 

e fiscalização ambientais. Por isso, os conflitos socioambientais são velados no 

povoado. Se não aparecem claramente na fala dos moradores,  podem ser percebidos na 

indiferença que demonstram em relação ao PARNASI como indiferente em suas vidas.  

O estudo nos permite inferir que o fato dos saberes ambientais dos moradores, 

tradicionais ou não, estarem ausentes nas dinâmicas de implementação e gestão do 

PANASI contribuiu para sua inviabilização. Isso ocorreu e ocorre, primeiro porque 

houve uma participação parcial e pontual da comunidade durante o processo de 

implementação. Segundo porque os saberes ambientais sustentáveis não fazem parte da 

agenda de gestão do Parque. Terceiro, em razão da falta de conhecimento dessa 

realidade por parte dos órgãos públicos. Dessa forma, não tem sido possível a 

elaboração de políticas para sanar os problemas produzidos pelos saberes ambientais 

não sustentáveis. 

Uma tentativa de amenizar os problemas existentes na gestão do PARNASI 

seria promover educação ambiental para tentar ecologizar os conhecimentos e saberes 

não sustentáveis das comunidades locais. Para tanto, há uma necessidade de superação 

paradigmática, buscando um paradigma ambiental que se atenha a bio-sociodiversidade 

existente nas unidades de conservação. 

A política ambientalista prega e tenta impor uma concepção de 

desenvolvimento sustentável para a proteção da natureza através de unidades de 

conservação sem levar em consideração quais são as concepções das comunidades do 

seu entorno. A pesar de o desenvolvimento sustentável ter sido definido como um 

processo que garanta as necessidades da população atual sem comprometer as das 

gerações futuras, essa noção não tem levado em consideração os processos ambientais e 

os valores humanos envolvidos. Assim, é imprescindível uma visão sistêmica e 

interdisciplinar do meio ambiente onde sejam trabalhados aspectos biológicos, físicos, 

sociológicos etc. 

Os estudos etnobiológicos podem contribuir para o resgate da visão de mundo 

dos moradores, desempenhando importante papel na construção de uma prática 

ambiental que enfatize a conservação e o manejo sustentável. Assim, o ser humano 

ecologizado deixaria de ser uma presença devastadora, para tornar-se uma presença 
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benigna e estabelecer uma relação dialética diante do mundo natural. Ele pode tornar-se 

um gestor consciente da evolução da terra e de sua própria evolução. 

Podemos, assim, entender que há a necessidade da construção de um novo modo 

de ver a relação entre comunidades (tradicionais ou não) e parques que poderíamos 

chamar de etnobiologia da conservação. Hoje, já é aceito por grande parte dos cientistas 

que a presenças dessas populações tradicionais dentro dos parques, não necessariamente 

leva à sua destruição, mas pode contribuir significativamente para o êxito dessas 

unidades de conservação. Para que essa contribuição seja devidamente incorporada, é 

preciso mudar os paradigmas da ciência da conservação do mundo natural, que é 

importada de países de ecossistemas e culturas distintas daqueles que temos em nosso 

país. 

Portanto, há uma necessidade de se resolver essa problemática a partir da 

construção de um novo paradigma ambiental. Para tal efeito, é preciso que seja feita a 

construção de um novo saber que proporcione a associação entre o conhecimento 

científico e aquele originado e mantido pela população para que um não se sobreponha 

ao outro. A ideia de preservação da natureza deve ser renovada e perceber que o homem 

é parte da natureza e que ela também necessita do indivíduo para que seja mantida uma 

relação harmoniosa mesmo havendo práticas de preservação. 

O novo conservacionismo, podendo ser chamado de etnoconservação precisa 

aliar os conhecimentos local e científico promover um maior envolvimento das 

populações que devem ser treinadas para construírem seus próprios estudos. Deve haver 

formas nas quais os habitantes do entorno do Parque também possam praticar a teoria e, 

através disso, possuem poder deliberativo suficiente para que participem de todas as 

decisões tomadas já que também se trata de suas vidas. Dessa forma, ao se sentirem 

atores no processo de conservação, a comunidade pode construir um futuro mais 

sustentável. 
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Anexo 1 – a. Questionário quantitativo (Frente) 
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Anexo 1 b - Questionário quantitativo (Verso) 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃOEM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO 
 
 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

1. Que animais o(a) senhor(a) costumam a ver circulando pelas 

redondezas? Possuem conhecimento sobre eles? 

2. O(a) senhor(a) conhece os tipo plantas existente no povoado e na 

Serra? Em caso positivo, poderia me dar alguns exemplos? Para que essas 

plantas servem? 

3. O/a senhor/a sabe se existe algum tipo de caça no povoado e na 

serra? Se sim, quais são os animais mais caçados? , Quais são os motivos? 

(lazer, alimentação, etc.) 

4. Em relação à mata? O pessoal usa para alguma coisa? 

5. Em relação à terra, ao solo, o senhor reconhece as diferenças entre 

eles. 

6. Para o(a) senhor(a) os animais os animais apresentam alguma 

importância para a vida de vocês no povoado? E os vegetais? 

7. Existe alguma prática que cause diretamente ou indiretamente danos 

ambientais? 

8. As práticas descritas anteriormente sofreram algum tipo de mudança 

atualmente? Em caso positivo, por quê? 

9. Já receberam algum tipo de orientação sobre cuidados com o meio 

ambiente? Se sim, quem foi o responsável? 

10.  O(a) senhor(a) sabe que essa região das Serras de Itabaiana, 

comprida e Ribeira  fazem parte do Parque Nacional Serra de Itabaiana 

(PARNASI)?  

11.  O(a) senhor(a) acha que depois que foi criado o PARNASI, teve 

alguma melhora na proteção dos animais e das árvores? 

12.  Para o(a) senhor(a) a chegada do PARNASI trouxe melhoria para a 

proteção das espécies animais e vegetais? E para a população? 

Anexo 2 a – Roteiro de perguntas utilizado nas entrevistas qualitativas (frente) 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃOEM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO 
 
 

 

13.  Hoje em dia pode ser feito alguma coisa pra melhorar ainda mais 

essa proteção?  

14. Pra o senhor qual a importância que os animais têm pra vocês 

aqui do povoado? E as plantas? 

15.  Tem alguma diferença dos trabalhos que vocês faziam 

antigamente e o que fazem hoje em dia? 

16.  Aqui no povoado tem alguma ação que vocês fazem que 

prejudique o meio ambiente? 

17.  O(a) senhor(a) conhece o IBAMA? O que acha da atuação 

deles? 

18.  Qual os significado da Serra da Ribeira para o(a) senhor(a)? Falar 

nela, lhe faz pensar no quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 b – Roteiro de perguntas utilizado nas entrevistas qualitativas (verso) 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃOEM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO 
 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

VEGETAIS 

Vegetação de Carrasco       Piaçava (Attalea sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cipós e Trepadeiras      Plantas Epífitas   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 a – Lista de vegetais usada para a elaboração da tabela de cognição (frente) 
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃOEM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
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Sclerolobium densiflorum (Ingazeiro)    Himatanthus articulatus (Peroba-do-campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupania revoluta (Cambota)    Byrsonima sericea (Murici da praia, Murici do brejo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 b – Lista de vegetais usada para a elaboração da tabela de cognição (verso) 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃOEM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO 
 
 

 

ANIMAIS 

Teius teyou (teiú)      Tropidirus hispidus (lagartixa comum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzosaura rubricauda      Liophis viridis (cobra-verde) 

 

 

 

 

 

 

 

Leptodeira annulata (serpente-olho-de-gato-anelada) Leptophis ahaetulla (Azulão-boia) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 a – Lista de animais usada para a elaboração da tabela de cognição (frente) 
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Herpsilochmus pectoralis (chorozinho-do-papo-preto)  Nothura maculosa (codorna-do-

campo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanellus chilensis (quero-quero)    Cerdocyon thous (Cachorro-do-mato) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Didelphis virginiana (gambá)     

 

 

 

 

 

Anexo 4 b – Lista de animais usada para a elaboração da tabela de cognição (verso) 


