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Resumo
Em contato com a comunidade quilombola de São Pedro de Cima há quatro anos o grupo de
pesquisa e extensão “Da diversidade cultural à diversidade Produtiva” (UFJF) vem
acompanhando o processo de expansão das áreas de cultivo do eucalipto sobre o território
quilombola-camponês, fato esse que tem severas implicações sociais e ambientais. Acabamos
por entender o processo como gerador de um “conflito territorial”, visto que o que está em jogo
são diferentes lógicas de uso e apropriação do espaço. No entanto, da mesma forma como os
atores do agronegócio se munem da articulação dos poderes do capital e dos subsídios do
Estado, cremos que a comunidade, a partir de diversas estratégias territoriais, articula suas
formas de resistência, a partir da identidade quilombola e das formas de (re)produção
camponesas.
Palavras-chave: Conflito territorial. Resistência territorial. Territórios do agronegócio.
Territorialidade quilombola-camponesa.

Introdução
São Pedro de Cima é uma comunidade rural situada no município de Divino /MG, Zona
da Mata mineira. A área intra-montana, com relevo acidentado, é ocupada e apropriada
pela população que se estende nas encostas do alto e médio vale do rio São Pedro. Neste
local permanece uma geração de trabalhadores rurais dos tempos em que a
acessibilidade à região era precária, o que determinou certo isolamento das famílias
negras que aí viviam. Esta situação, por sua vez, criou uma intensa vida comunitária
que, embora semi-isolada, foi capaz de se manter graças ao trabalho conjunto e a
reprodução de uma vida social e cultural orientada pelos próprios moradores.
A história comunitária revela uma complexidade de sujeitos e contextos territoriais,
políticos e culturais: famílias remanescentes de grupos negros rurais (tendo como dois
núcleos principais a família Pereira e Malaquias), hoje reconhecidos como
“remanescentes” de quilombos; os antigos fazendeiros e seus sucessores (que até hoje
ocupam as terras de São Pedro de Baixo); outros agricultores que chegaram
posteriormente aos antigos moradores (impulsionada, sobretudo, por políticas de
incentivo a produção e modernização do campo brasileiro); dentre outros. Acreditamos
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que o contato entre tais sujeitos – hoje aparentemente harmonioso – se deu de forma
conflituosa, seja pelas disputas territoriais ou pela divergência/imposição cultural,
marcando a história deste território, sendo a ideia de conflito determinante para
compreendê-la.
A comunidade vive o processo de “requilombamento”2, que acreditamos ser uma forma
de (re)afirmação e ressignificação da cultura, do conhecimento e da territorialidade
gestados em um contexto histórico e ambiental singular, forjados no conflituoso
contexto ao qual nos referimos. Como aponta Carneiro (2008, p. 2), o requilombamento
refere-se às “estratégias políticas das comunidades negras rurais buscando os elos
perdidos de suas origens ou os processos identitários coletivos para alcançarem a
titulação de suas terras”.
No entanto, desde nossa chegada à comunidade temos acompanhado a evolução das
áreas do plantio de eucalipto, principalmente na “Laje”, porção norte do território, onde
proprietários de terras limítrofes à comunidade têm expandido as áreas de silvicultura,
inviabilizando/limitando a continuidade da reprodução socioterritorial dos antigos
moradores. O relato de Thaís, pesquisadora do grupo “Ecomuseu na comunidade
quilombola de São Pedro de Cima”, ilustra parte deste processo:
O eucalipto foi percebido como uma ameaça a sustentabilidade da
comunidade em todas as suas esferas desde a primeira visita à mesma.
Contudo, as dimensões territoriais que este “cultivo” tomou no intervalo
entre minha primeira visita, em Maio de 2008, e o final de 2010,
surpreenderam e alarmaram. Basta observar para ver uma real mudança na
paisagem, e o avanço do eucalipto sobre as lavouras de café e milho.
Verdadeiros bosques de eucalipto estão se formando ao redor das casas e as
encostas estão repletas de mudas. Na parte mais alta da comunidade,
chamada “Laje”, onde é mais significativa a mudança, aumentam os relatos e
reclamações dos moradores sobre os efeitos do eucalipto sobre suas terras. O
impacto sobre as nascentes e a disponibilidade de água, é a reclamação
recorrente entre os moradores desta região. (DANTAS, 2011, p. 31)

O que entendemos é que o café – plantio carro-chefe destes agricultores – apesar de se
tratar de uma demanda externa à comunidade e um canal com mercados externos,
ocorre em consonância com o cultivo de outras culturas (principalmente o milho, o
feijão e algumas frutíferas), proporcionando, de certo modo, a manutenção das relações
de trabalho camponesas e a diversidade no plantio.
O plantio do eucalipto, de modo contrário, impossibilita a presença de outras culturas
agrícolas, bem como não exige trabalho freqüente para sua manutenção, o que impõe
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ameaças ao território camponês. Ademais, os depoimentos sobre os impactos
ambientais, sobretudo sobre o solo e águas, evidenciam a tensão.
Compreendemos, portanto, existir um conflito entre diferentes formas de apropriação do
espaço, materializado num conflito territorial. De um lado a verticalidade3 da
monocultura do eucalipto – “mono” não só na idéia de uma única cultura plantada, mas
também na legitimação de uma só forma de ver/ser o/no mundo – munida dos poderes
hegemônicos do capital e sob “escolta” do Estado; de outro, os plantios diversos,
inscritos nas relações de horizontalidade entre os moradores, estes que a partir do uso (e
dos saberes4) da terra e das relações familiares/intra-comunitárias desenvolvem suas
formas próprias de poder e resistência. A figura 1 ilustra o conflito.

Figura 1: No primeiro plano o plantio consorciado de café, banana e abacate; ao fundo,
a monocultura de eucalipto. Acervo próprio.
Neste contexto, acreditamos que o território passa a ser uma categoria de fundamental
importância para entendermos o conflito neste recorte espacial/comunidade, já que se
trata de um “espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”, conforme
aponta Souza (1996, p. 78), inspirado pelas idéias de Raffestin (1993).
Na primeira parte do trabalho nos prenderemos as dimensões que envolvem a ideia de
“conflito territorial”, parte essa que além de apresentar nossa visão teórica e conceitual,
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acabará por definir as bases metodológicas adotadas. Esmiuçaremos o conflito em
questão na segunda parte, demonstrando o sentido do território para os sujeitos
envolvidos, assim com suas racionalidades entram em tensão. Por fim demonstraremos
algumas das estratégias de resistência territorial da comunidade, evidenciando nossas
primeiras impressões os sentidos culturais e políticos revelados por elas, parte essa
seguida de nossas considerações finais sobre a escrita.

Por que conflito? Por que territorial?
O conceito “conflito ambiental” tem sido utilizado pela Ecologia Política para
compreender tensões que envolvem diferentes grupos sociais a partir da distribuição e o
acesso aos recursos naturais, assim como as diversas (e por vezes incompatíveis) formas
de apropriação do meio biofísico por estes grupos.
O conflito nos lembra que toda atual problemática ambiental é, antes de qualquer coisa,
uma crise das formas de sociabilidade, fruto da relação entre os homens, que por sua
vez interroga a questão ambiental. Desloca-se o problema do eixo “homem-natureza” –
alimentado pela visão neomalthusiana da “pressão da população sobre os recursos” –
para o eixo “homem-homem”, necessariamente mediado pelo ambiente. É dessa forma
que a questão ambiental aparece para nós: como reveladora das (injustas e
questionáveis) estruturas sociais do poder.
Acselrad define os conflitos ambientais como:
aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação,
uso e significado do território, tendo origem quando pelo menos um dos
grupos tem a continuidade das formas sociais do meio que desenvolvem
ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou
sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de outros grupos
(ACSELRAD, 2004a, p 26).

Não por acaso o autor já insere o conceito de território em sua colocação: uma vez que o
que está em cheque são “os modos diferenciados de apropriação, uso e significado do
território”, neste trabalho preferiremos nos referir a conflitos territoriais ou “conflito
ambiental territorial”, de acordo com a diferenciação dos conflitos ambientais proposta
por Laschefski e Zhouri (2012).
Pautados na síntese das visões simbólicas e materialistas da questão o esforço para
compreendermos a territorialidade quilombola-camponesa na comunidade de São Pedro
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de Cima parte da proposta de Haesbaert (2006) sobre a “perspectiva integradora” da na
acepção do conceito de território, a qual se caracteriza pela presença tanto das
dimensões ideais, simbólicas e culturais quanto da importância que a natureza tem para
a reprodução destes grupos5:
É preciso recuperar essa dimensão material [do território], sobretudo nesse
momento como o que vivemos em que se dá cada vez mais importância à
dimensão simbólica, quase sempre de modo unilateral, como se o simbólico
se opusesse ao material (PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 230)

dessa forma, acreditamos que a compreensão das territorialidades em tensão deve se
pautar no esforço conceitual de superação da dicotomia homem-natureza (ideiamatéria).
O território “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação políticoeconômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘culturalsimbólica’” (HAESBAERT, 2006, p. 96). Dessa maneira pressupõe tanto questões
políticas (inerentes a ideia de conflito), quanto questões que envolvem a dimensão
“ambiental”, uma vez que ele não só é a materialização das relações de poder colocadas,
como também a tensão que envolve a luta pela apropriação da natureza.
No entanto lançaremos mão também da idéia de “territorialidade”, já que vista como “a
tentativa por indivíduo ou grupo, de afetar, influenciar, ou controlar pessoas, fenômenos
e relações, ao delimitar e assegurar seu controle sobre certa área geográfica” (SACK,
2011, p. 76), sugere interessante caminho para compreensão dos conflitos ambientais.
Ainda, se a pensamos em seu sentido de “pertencimento” ou de pertencer àquilo que te
pertence (SILVEIRA, 2011), nos deparamos com interessantes questões: quais são as
estratégias que dos sujeitos envolvidos para garantir seu território? Que sujeitos/grupos
sociais são esses e que racionalidades reproduzem? Os sujeitos em conflito têm alguma
relação de pertencimento com aquele lugar? São algumas das questões que nos
empenhamos em analisar no item que se segue.

As bases que circundam o conflito territorial em questão
Tendo como ponto de partida a idéia de que o conflito territorial na comunidade de São
Pedro de Cima se trata de um conflito de formas antagônicas de apropriação da
natureza, apresentaremos como se diferenciam as lógicas de territorialização destes
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grupos sociais, aqui representados pela territorialidade quilombola-camponesa e pela
territorialidade do agronegócio.

A territorialidade quilombola-camponesa: entre o sentido de lugar e o território
Como já apontado, na literatura encontramos diversas visões sobre o sentido de
territorialidade. Desde visões materialistas como a de Robert Sack à visões
simbólicas/identitárias do sentido de pertencimento, passando pela perspectiva
relacional de Raffestin. Tendo em vista que o que se pretende aqui é uma diferenciação
entre as lógicas de territorialização, será inevitável abordar um pouco da contribuição de
cada vertente, recorrida aqui em diferentes momentos.
Percebemos que na comunidade de São Pedro de Cima o sentido de pertencimento,
construído a partir das práticas cotidianas de relação com a natureza e entre os próprios
sujeitos e reforçado pela memória de um passado comum e pelas relações parentais, se
transforma de alguma maneira em uma estratégia de controle da área, logo, em
resistência. Esta concepção pode ser traduzida no que Carneiro (2009) chama de
“lugarização do território ou territorialização do lugar”6 (p. 16), ou mesmo no
“território-habitat” proferido por Mazzetto (2007).
O que se percebe é que o território se caracteriza como o lugar no qual esses sujeitos
referenciam sua existência. O trabalho, os saberes, as redes de sociabilidade,
solidariedade, reciprocidade e até mesmo afetividade só fazem sentido se concebidos
junto àquele recorte espacial. Aproximamo-nos, deste modo, da territorialidade nos
termos de Raffestin (1993, p. 153-154), como “a maneira pela qual as sociedades se
satisfazem, num determinado momento, para um local, uma carga demográfica e um
conjunto de instrumentos também determinados, suas necessidades em energia e
informação”, sendo esta satisfação propiciada pelo “processo de troca e/ou informação”.
Isso quer dizer que ela [a territorialidade] é uma construção entre atores sociais de um
território, dessa maneira ativa e positiva, já que objetiva incluir sujeitos e “deriva das
ações coletivas territorializadas e territorializantes dos sujeitos locais e objetiva a
construção de estratégias de inclusão” (DEMATTEIS, 2009, p. 35).
Cabe ressaltar que a natureza tem fundamental importância na compreensão deste grupo
social, isto porque é através da agricultura que os sujeitos reproduzem seu modo de vida
e suas relações socioterritoriais. Tal colocação leva a ideia de espaço concreto ou espaço
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social7 (em oposição ao espaço abstrato), uma vez que o espaço é percebido a partir de
seu uso, sobretudo o agrícola, estando os sujeitos em relação direta (de transformação)
com a natureza.
Ressaltemos a idéia de que o território quilombola é o locus da gestação e da afirmação
desse conhecimento tradicional ligado à natureza. E logo, uma de suas características
mais importantes é que não existe uma dissociação entre cultura e natureza, idéia e
matéria. A base para a reprodução destas comunidades e sua cultura são os recursos
naturais, da mesma forma que a cultura foi criada junto à natureza.
Não estamos aqui propondo que o território quilombola-camponês não seja um espaço
de poder ou de política (o que seria a negação da tese de Raffestin), senão que os
poderes e as afirmações políticas se dão pela afirmação de um modo de vida camponês,
ligado ao território e que carrega traços culturais (e do saberes) coletivos. Como o autor
ressalva “compreendi, assim, que pensar a terra a partir do território implica pensar
politicamente

a

cultura.

Assim,

eram

racionalidades distintas em

conflito.

Concretamente a luta política era também uma luta para afirmar outras epistemes”
(PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 168).
Fica claro pra nós que a resistência é fundamental para sugerir territorialidade
quilombola-camponesa em São Pedro de Cima: mais do que uma resposta política a
algum tipo de ameaça ao território, tal territorialidade foi construída a partir de sentidos
existenciais/culturais8 de seus atores. Ou seja, é uma resistência que carrega sentidos
culturais, existenciais e racionais fundados no lugar, junto à natureza e às suas respostas.
Esses sentidos foram construídos no tempo, e daí a necessidade de entender o território
como um processo contínuo, ou seja, o território é sempre uma territorialização, e a
resistência um componente fundamental deste processo.
Essa resistência territorial vai ao encontro do que chamamos de requilombamento
(CARNEIRO, 2008) quando a enxergamos também como um exercício de resgate de
uma identidade, ou de resignificação desta. Ressaltamos a idéia de que o território
implica em uma constante (re)territorialização: para garantir o território lance-se mão de
resgates identitários coletivos, que reconstruídos no hoje reforçam a coletividade do
pertencimento, se transformando de alguma forma em ação (política).
Estes são alguns dos elementos que apresentam a lógica ou racionalidade que
caracteriza a territorialidade quilombola-camponesa em São Pedro de Cima. Entre as
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estratégias de inclusão, saberes, plantios diversos, trocas e mutirões se desvenda um
“mundo” que em muito se distingue da ideia de território e territorialidade do
agronegócio, a qual procuraremos evidenciar a seguir.
Cabe a lembrança que esse universo do outro quilombola se trata de um universo
subalterno, ou seja, que (1) pressupõe uma dinâmica cultural própria, pautada em
códigos de sociabilidade, valores e rituais até então9 invisíveis e até incompreensíveis
para nossos olhares científicos modernos eurocêntricos; (2) por acreditar em uma
história por detrás da oficial, ocultada pelos mecanismos de opressão, afirmamos a
existência de discursos ocultos ou resistências ocultas (SCOTT, 2000). As colocações e
certezas passam a ser relativizadas, devendo nosso cuidado enquanto sujeitopesquisador.
A “territorialidade”10 do agronegócio: entre redes e territórios
[...] a monocultura revela, desde o início, que é uma prática que não visa
satisfazer as necessidades das regiões e dos povos que produzem. A
monocultura é uma técnica que em si mesma traz uma dimensão política, na
medida em que só tem sentido se é uma produção que não é feita para
satisfazer quem produz. Só um raciocínio logicamente absurdo de um ponto
de vista ambiental, mas que se tornou natural admite fazer a cultura de uma
só coisa. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 28)

A dimensão política a qual Porto-Gonçalves (2006) se refere na epígrafe acima é sem
dúvida a que envolve os poderes hegemônicos do capital e de um Estado em
conformidade com o ideal de um país exportador, gerador de divisas (reprodutor da
lógica moderno-colonial) de matéria primas. A monocultura é a negação da diversidade
da natureza, para a afirmação de uma ideologia vertical, perversa ambientalmente e
socialmente.
Os efeitos ambientais do plantio do eucalipto são alvo de diversas discussões na ciência.
Desde já, nos posicionamos ao apontar que inevitavelmente este tipo de plantio leva a
uma homogeneização da paisagem, assim como uma queda na biodiversidade (poucas
espécies convivem com este plantio exótico, além do que seu sombreamento inviabiliza
outros plantios).
Quanto aos efeitos sociais e culturais, diversos são os exemplos que nos remetem a uma
dissolução dos modos de vida do campo (desterritorialização do campesinato): seja nos
pampas gaúchos (SELL e FIGUEIRÓ, 2011), no extremo sul da Bahia (SANTOS E
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SILVA, 2004) e no extremo norte do Espírito Santo (FERREIRA, 2002) ou norte de
Minas Gerais (CALIXTO et. al., 2009), não nos faltam exemplos de que a convivência
entre o agronegócio do Eucalipto (também do Pinus em alguns casos) e grupos
camponeses/populações tradicionais em nada é harmônica, sustentados pelos
argumentos por nós já levantados: o eucalipto é incompatível com uma vida
referenciada no trabalho nas lavouras junto à natureza, além de impossibilitar a
soberania alimentar destes povos.
Passa a ser inevitável apontar que estes territórios do agronegócio são mantidos por
sujeitos que não tem nenhum tipo de vínculo com o lugar, e que, na maioria dos casos,
sequer conhecem tais áreas. Lembramos as ideias de Lefebvre (1973, apud
GOTTDIENER, 1993, p. 131):
“a principal contradição espacial da sociedade é a confrontação entre espaço
abstrato, ou a exteriorização de práticas econômicas e políticas que se
originam com a classe capitalista e com o Estado, e o espaço social ou o
espaço de valores de uso produzidos pela complexa interação de todas as
classes na vivência diária”

Esta contradição a qual Lefebvre se refere é a que alimenta o conflito que nos propomos
a “desvendar” e interpretar. O que o autor chama de “espaço abstrato” confirma a ideia
de “território-mercadoria” de Mazzetto (2007), enquanto o “espaço social”, produto e
produtor de relações cotidianas, se apresenta como o outro lado do conflito
(logicamente com suas especificidades), denominada aqui como territorialidade
quilombola-camponesa.
Num esforço similar ao que fizemos ao buscar interfaces entre os conceitos de
territórios e de lugar, aqui percebemos que a territorialidade do agronegócio do
eucalipto nos leva a conexão deste conceito com o de rede, o que Haesbaert (2006)
chama de “território-rede”. Dessa maneira, o território do agronegócio se trata apenas de
um ponto em uma complexa rede de influências (que envolve atores de todo o globo),
na qual aquele espaço (abstrato) é apenas um intermédio para a lucratividade.
Ao observarmos o mapa abaixo (FIG. 2) percebemos como a Zona da Mata mineira está
rodeada por outros pontos (aqui foram selecionadas unidades de empresas do ramo da
siderurgia e celulose, mas poderíamos, por exemplo, selecionar as cidades como os
pontos consumidores que compõe a complexa rede) que demandam o eucalipto em seus
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processos produtivos. A interligação destes nós, propiciada pelos fluxos, nos levam a
ideia de território-rede.
Figura 2: Principais empresas Siderúrgicas e de processamento da celulose próximas a
Zona da Mata Mineira. Fonte: LATUR, 2011

Diante de lógicas tão distintas de uso a apropriação do espaço, o conflito se torna
latente. O que lembramos é que há uma desigualdade de forças: os sujeitos quilombolas
têm de resistir a um arsenal de forças externas ao lugar – verticalidades – que além do
poder do capital, contam com os subsídios do Estado. Procuraremos, a seguir, trazer à
tona algumas de nossas primeiras impressões sobre a resistência territorial, fato esse que
incorre na idéia de conflito, a qual devemos revisitar, pensando que a resistência é
sempre resistência a alguma coisa, e aqui, é o agronegócio do eucalipto que configura a
tensão.

Resistências territoriais em São Pedro de Cima: visões preliminares
A pesquisa, ainda em início, já demonstra seus primeiros avanços: as vivências na
comunidade têm nos levado a algumas estratégias de resistência dos moradores, as quais
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adiantaremos neste item de maneira preliminar, e por isso, ainda não devidamente
sistematizada.
Mais do que um confronto direto ao território do eucalipto, cremos que é a partir do uso
do território, visível na agricultura e nas dinâmicas comunitárias por ela implicadas, que
a comunidade resiste. Devemos apontar que quando utilizamos da ideia de “resistência
territorial” não estamos nos remetendo a defesa do território, mas sim aos mecanismos
de sobrevivência de um modo de vida deste grupo social referenciado em um recorte
espacial.
O primeiro ponto que nos chama atenção são as relações que envolvem o trabalho
camponês e as interações intra-comunitárias em São Pedro. Sendo o café o carro-chefe
de plantio, é ele que garante a renda da família. Sua colheita e venda acontecem entre
abril e setembro, sendo os meses de mais trabalho na comunidade. Nesse período ficam
claras as relações comunitárias que acontecem através do trabalho no campo, como o
“troca-dia” (maneira a partir da qual um morador trabalha na propriedade do outro por
um dia e é pago com um dia de trabalho sua propriedade), as trocas de saberes (muitas
delas propiciadas pelo trabalho coletivo), dentre outras trocas (como a de sementes, que
não necessariamente se dá nesse período do ano produtivo).
Todos os membros das famílias (incluindo os jovens e as mulheres) se mobilizam na
“panha” do café, sendo normal nesta fase do ano ver todos eles trabalhando em suas
terras ou em terras de outros moradores da comunidade.
Além do café, o milho e o feijão são cultivos importantes para comunidade: eles não
vendidos (salvo raras exceções em que o excedente do feijão é comercializado), mas
garantem alimento para todo o ano e possibilitam trocas entre os moradores. As palhas
do feijão e do milho são utilizados nas ruas de café para proteção contra erosão hídrica e
como forma de adubação.
É inevitável dizer que a produção diversa de alimentos garante a soberania alimentar da
comunidade: em cada época do ano frutas, verduras e legumes diversos cultivados na
própria terra compõem a mesa dos moradores. Dessa maneira, além de uma garantia
nutricional, não se vêem vulneráveis as oscilações do mercado.
Não se vê cercas pelo território, tampouco nas áreas de contato com outros territórios de
parentes próximos. O controle do espaço está na confiança entre os sujeitos que o
utilizam. O maior exemplo disso é que uma pequena porção de terra, onde se planta o
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café, é dividida entre 11 membros da família Pereira. E quando perguntamos como eles
se acertam, a reposta é sempre a mesma: “cada um sabe o que é seu”. Em suma, não há
conflitos entre as próprias famílias quilombolas pela produção ou áreas de contato entre
os territórios.
Outra marca espacial das horizontalidades (SANTOS, 1996) e da resistência é o fato de
que além das ruas que conectam todas as casas da comunidade, entre as casas dos
familiares há outras estradas e trilhas interligando-as. Não podemos deixar de dizer que
essa conformação territorial aponta para as relações de solidariedade que já citamos. De
alguma forma, remetemos ao que Raffestin (1993) chama de malhas e redes que
interligam os atores e as informações pelo território. São elas que permitem que o
encontro e a horizontalidade referida por Milton Santos aconteçam, agregando força a
resistência.
Ainda cabe dizer que o sentido de família chama grande atenção na comunidade: os
familiares mantêm um pacto de solidariedade no qual auxiliam uns aos outros nas
diversas funções comunitárias. As festas em São Pedro, por exemplo, são famosas pelos
mutirões, nos quais os homens constroem a estrutura para os eventos e as mulheres se
responsabilizam pela comida.
Em suma, o que estamos aqui querendo dizer é que muito mais do que uma “defesa” do
território, o controle deste está em seu uso, ou na forma como os sujeitos interagem e
resistem coletivamente. Entendemos assim a territorialidade como ativa e inclusiva
(DEMATTEIS, 2008), visto que ela é construída entre os sujeitos com o objetivo
integrá-los, diferentemente da territorialidade do agronegócio, que materializada nas
cercas, visa excluir aqueles que não fazem parte do território.

Considerações finais
As idéias aqui apresentadas procuram demarcar diferentes formas de ver e estar no
mundo. A partir do conflito territorial que temos colocado com clareza as injustas
estruturas sociais do poder. Munimos-nos no devir de uma “justiça ambiental”
(ACSELRAD, 2004b) na intenção de promover não só a denúncia das perversidades
sociais no campo brasileiro, como também enaltecer o papel das populações tradicionais
na (etno) conservação da natureza.
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Estes sujeitos são portadores de valiosos saberes e resistem através da solidariedade
campesina, transformando saber em poder. O reflexo espacial é um território inclusivo e
repleto de saberes, sabores e poderes (PORTO-GONÇALVES, 2010), resistindo às
lógicas perversas do agronegócio.

Notas
_______________
1

Bolsista CAPES, instituição esta a qual o autor agradece o apoio.

2

A comunidade foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares no ano de 2006 como Comunidade
remanescente dos antigos quilombos.
3

“as horizontalidades serão os domínios da contigüidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma
continuidade territorial, enquanto as verticalidades seriam formadas por pontos distantes uns dos outros,
ligados por todas as formas e processos sociais” (SANTOS, 2004, p. 256).
4

Aqui a ideia de saber deve ser articulada com a de poder, inspirado nos postulados foucaultianos,
recuperados por Raffestin (1993) para a compreensão do território. Os saberes ligados à terra, os saberes
ambientais como coloca Leff (2000), se transformam em estratégia de sobrevivência e reprodução de um
modo de vida, assim, estratégia de controle do território.
5

A idéia de perspectivas materialistas ou idealistas reflete um longo debate na ciência, o qual propomos
superar para compreender o conceito de território. É também de alguma forma um reflexo da
fragmentação da ciência, na qual cada campo científico privilegia dimensões que versam sobre seu objeto
e arcabouço teórico.
6

Entendendo, aqui, o lugar no sentido proposto por Tuan (1980), ou seja, espaço do enraizamento, do
retorno, do apego. Já o território, segue as premissas já apontadas ao nos referirmos a ideia de Souza
(1996) e Raffestin (1993).
7

A base conceitual sobre espaço social e abstrato é inspirada nas ideias lefebvrianas. Sobre estas ver
Elden (2002)
8

Porto-Gonçalves (2002) utiliza a expressão “r-existência” para caracterizar tais processos, visto que vão
além de uma mera reação a alguma ameaça.
9

Cabe a lembrança de que a Constituição Federal de 1988 garante no Art. 68 das ADCT “aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” e que desde então tais sujeitos
passaram não só a ter o direito constitucional ao território, como também a serem vistos pela sociedade
como grupos sociais legítimos e de identidade própria.
10

Colocamos em aspas a expressão, pois ela só tem vamos se pensada nos termos de Sack (2011), como
estratégia de controle de área. Seria impossível falar em sentido de pertencimento como territorialidade
do Eucalipto.
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