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DA PILHAGEM DO CONHECIMENTO TRADICIONAL NO CASO POAIA
COLONIAL ECONOMY AND CONTEMPORARY ECONOMY: THE
MAINTENANCE OF THE PLUNDERING OF TRADITIONAL KNOWLEDGE IN
THE POAIA CASE
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Felipe César de Andrade2
Resumo:
O artigo pretende engendrar uma pesquisa empírica na área do direito sobre a relação
entre Direito de Patente, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional associado. O objeto da
pesquisa é a Psychotria Ipecacuanha, nome científico da planta Poaia, dotada de excepcionais
qualidades medicinais e de extrema importância na exploração econômica do Brasil Colonial.
Levando em conta os marcos normativos internacionais TRIPS e CDB, verifica-se a hipótese
de estes não alterarem o processo de expropriação colonial e biopirataria praticados contra os
grupos detentores de conhecimento tradicional. Para tanto, a partir de uma metodologia de
pesquisa programada, recolhem-se patentes relacionadas a essa planta depositadas na OMPI e,
em 23/02/2016, selecionam-se 5 patentes relacionadas à espécie. Embasado nos marcos
normativos de Bankowski, que trata da relação entre Direito e Amor e do Legalismo, e da
ontologia moral da Luta pelo Reconhecimento de Axel Honneth, conclui-se o trabalho com a
realização de inferências que revelam a dificuldade nata do sistema de patentes de, num
ambiente mercadológico, relacionar-se com o conhecimento tradicional verdadeiramente
reconhecendo-o.
Palavras chave: Psychotria Ipecacuanha; Direito de patente; Conhecimento
Tradicional; TRIPS; CDB.
Abstract:
This article aims to develop a legal empirical research about the relation between
Patents, Biodiversity and the related Traditional Knowledge. The object of this research is
Psychotria Ipecacuanha, also known as Poaia, a plant with exceptional clinical qualities and
of great importance for brazilian economical exploitation during colonisation. Taking into
account the international treaties TRIPS and CBD, it is verified whether these treaties
interfere in the process of biopiracy against the tradional knowledge holders. Therefore, by
means of an empirical methodology of research, patents related to Poaia were collected in
WIPO's database, from which 5 were selected. Furthermore, from the inferring process based
on Bankowski's relation between Law, Love, and legalism, and on Axel Honneth's Struggle
for Recognition, the paper comes to the conclusion of the difficulty of the patent law to relate
itself with traditional knowledge in a economical environment in a way that truly recognises
it.
Keywords: Psychotria Ipecacuanha; Patent Law; Traditional Knowledge; TRIPS;
CBD.
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IPECACUANHA ou Poaya: [...] A raiz de poaya administra-se principalmente em
pó, para provocar os vômitos, na dose diária de 75 a 150 centigrammas para os
adultos, de 30 a 50 centigrammas para as crianças, em uma pouca d’agua morna.
Dá-se também em infusão, que se prepara com 8 grammas de poaya e um copo
d’agua quente. Esta raiz entra em muitas preparações; as principaes são: o xarope de
ipecacuanha, que se administra principalmente nas bronchites das crianças, na dose
de uma a duas colheres de sopa, e as pastilhas, de que se tomam duas a quatro por
dia como expectorantes.3

A citação acima extraída do Dicionário de Medicina Popular de 1890 de Pedro
Chernoviz, polonês radicado no Brasil, traz, por si só, um interesse social distinto que é via de
acesso para a pesquisa científica no direito e sua busca pela satisfação de um empreendimento
social ( EPSTEIN; KING, 2013, p. 57). Trata-se planta que no século XIX fazia-se presente
em um dicionário medicinal, e que desde no século XVIII tinha suas qualidades conhecidas na
Europa. Não bastasse isso, a Poaia foi uma das principais atividades econômicas extrativas do
Brasil Colonial, tendo sido fundamental para a organização e integração econômicas do país
(CÔRREA, 2012), para a acumulação de riqueza e mesmo para a ocupação do território e
absorção da população nativa indígena.
É certo que a descrição acima não abrange os meandros da discussão existente em
torno da poaia. Para além de uma questão histórica, sua importância econômica e medicinal
levou-nos a revisitar e situar tal planta no contexto jurídico e econômico atuais, mais
especificamente no que se refere ao conhecimento tradicional associado à planta e sua relação
respectiva com o direito de patente e a propriedade intelectual. Para tanto, proceder-se-á a
uma análise transcendente à mera descrição normativa presente nos marcos regulatórios
internacionais relativos às patentes, quais sejam, o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) de 1994 e a CDB (Convenção
sobre Diversidade Biológica) de 1992. Pretende-se, verificar a hipótese de que os marcos
regulatórios normativos supracitados, quando situados historicamente, não alteram o processo
de biopirataria praticado contra comunidades tradicionais detentoras de conhecimento
tradicional. Tal hipotése será testada por meio de uma metodologia de pesquisa empírica,
tendo por objeto a Psychotria ipecacuanha – nome científico da Poaia – em que se tensionará
a idealidade e a facticidade referentes ao direito patentário e ao conhecimento tradicional.
Tal pesquisa empírica terá como anteparo uma coleta de dados sobre patentes
3 CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. Ipecacuanha ou poaya. In: ______. Dicionário de Medicina Popular.
Paris: A. Roger & F. CHERNOVIZ Editora, 1890. Disponível em <http://www.brasiliana.usp.br/search?
fq=dc.contributor.author:%22Chernoviz,+Pedro+Luiz+Napolea%CC%83o,+1812-1881%22>.
Acesso
em:
24/03/2016.
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relacionadas à Poaia, a qual será minuciosamente descrita nos passos de pesquisa, para
assegurar a replicabilidade da pesquisa científica (EPSTEIN, KING; 2013). Aliando a
pesquisa empírica ao subsídio teórico-metodológico do significado de Viver Plenamente a
Lei (living lawfully) da relação entre Direito e Amor, de Zénon Bankowski, e da ontologia
moral do Reconhecimento de Axel Honneth, realizar-se-ão inferências que encaminharão para
as conclusões do trabalho.
O estudo descrito permitirá, por fim, responder a perguntas de pesquisa fundamentais
ao empreendimento social inicialmente descrito (EPSTEIN; KING, 2013): qual a relação ente
conhecimento tradicional e inovação? O sistema de patentes cumpre a função social de
inovação que promete? Quais as consequências do patenteamento para as comunidades
detentoras de conhecimento tradicional? Como se pode objetivar uma proteção adequada à
biodiversidade e ao conhecimento tradicional associado?
1. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Apesar de toda pesquisa empírica possuir um grau de incerteza (EPSTEIN; KING,
2013), a exposição do raciocínio lógico que norteia as conclusões faz parte do compromisso
ético do pesquisador e da própria confiabilidade da pesquisa empírica realizada. Inferência
consiste no “processo de utilizar os fatos que conhecemos para aprender sobre os fatos que
desconhecemos” (EPSTEIN; KING, 2013, p.57). Elas se desdobram em dois tipos:
inferências descritivas e inferências causais. Inferências descritivas usam esse processo como
forma de objetivação e generalização do conhecimento: ao conhecer um fato, utiliza-se ele
para conhecer outros fatos em contextos mais amplos, tanto temporais quanto espaciais. Para
tanto, atenta-se para o alvo da inferência, ou o fato que se deseja conhecer. Assim, se eu
recolho dados no âmbito de um município, durante um período de tempo, é possível traçar
inferências descritivas que expliquem o que eu desejo problematizar em um espaço mais
amplo e em um tempo maior. São essas inferências que respondem às perguntas de pesquisa,
ou ao menos, qualificam tais perguntas como aptas a produzirem implicações observáveis
(EPSTEIN;KING, 2013, p. 78).
As inferências causais, por sua vez, são um processo em que, conhecendo-se o fato,
utiliza-se dele para dizer mais sobre o próprio objeto analisado. Diz-se que as inferências
causais são a diferença entre duas ou mais inferências descritivas, funcionando uma como
razão e outra como contrarrazão para verificar se a ausência de uma variável causal principal
levou a um resultado específico, a variável dependente (EPSTEIN;KING, 2013, p. 43). As
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variáveis causais principais são categorizadas como variáveis ‘independentes’ ou
‘explicativas’, já que elas levam a um resultado específico, e que sua ausência no nexo causal
temporal-espacial impossibilita a variável dependente. No presente artigo, a variável causal
principal são as patentes relacionadas à Poaia, reguladas pelos TRIPS e CDB: verifica-se se
sua presença gera algum resultado na relação entre biopirataria e conhecimento tradicional
associado, entre conhecimento ocidental na forma de patente e conhecimento tradicional.
Assumindo as patentes da Poaia como variável causal principal, e tendo sido feitas
colocações a respeito das inferências, resta falar o modo de aquisição e seleção das patentes. A
partir de uma base de dados públicas da WIPO (Organização Mundial de Propriedade
Intelectual), numa análise aparente e descritiva das patentes, encontraram-se as patentes
relacionadas à planta. Todavia, como essa seleção será esmiuçada nos ‘Passos de pesquisa
empírica’, abstêm-se no momento de desenvolver os significados dessa coleta, dando-se
atenção ao marco teórico, que justifica o raciocínio lógico estabelecido com as inferências e
traz validade descritiva à pesquisa feita no trabalho.
Iniciando pelo pensamento de Bankowski, em Vivendo Plenamente a Lei o autor
estabelece uma relação de tensão entre o Direito e o Amor para propor uma interpretação à
complexidade fatual. Ele o faz perguntando quando se deve escapar do sistema de regras
jurídicas e esgueirar-se por baixo dele para visualizar a particularidade (BANKOWSKI, 19961997). Essa forma não objeta a validade das normas jurídicas, procura-se afinal poder entrar e
sair dessa rede sempre que necessário. O conceito de legalidade estabelecido por Bankowski é
o que permite movimentação nessa rede, visto que ele traz em seu bojo um elemento virtuoso
de Viver Plenamente a Lei (living lawfully), conciliando autonomia e heteronomia.
Distinta da legalidade é a postura legalista. O legalismo é uma visão excessivamente
normativista das regras jurídicas, em que o direito passa a ser visto de forma binária: ou ele se
aplica, ou não se aplica ao fato (BANKOWSKI, 2007, p. 44). Ele olvida os valores
integradores das normas jurídicas, transformando-as em mera autoridade (BANKOWSKI,
2007, p. 46), em mera heteronomia. Os aplicadores do direito tornam-se, com isso, meras
máquinas, pois o direito, enxergado como um espaço autônomo e auto-referencial, só remete
seus problemas as suas próprias categorias. Ele não mais enxerga a particularidade dos
indivíduos, apenas a abstração do sujeito de direito (BANKOWSKI, 2007, p. 185).
É autonomia que diferencia a legalidade do legalismo, e esse poder é exercido pelo
indivíduo o qual ficaria numa zona intermediária, de forma desafiadora, vivendo ao mesmo
tempo dentro e fora das regras (BANKOWSKI, 2007, p. 137). Isso se realiza, adicionando-se
um elemento de criatividade à execução das regras. Há uma compreensão de que a regra não é
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a totalidade, mas um mero ponto na escala de realização de uma aspiração, (BANKOWSKI,
2007, p. 75), a de uma vida boa. O direito está submetido à flexibilidade da inspiração. Tal
inspiração advém exatamente do ato de Amor, aqui entendido não no sentido carnal da
palavra, mas no sentido de importar-se, de considerar o outro. É o ato de Amor que permite
recriar a Lei, é a comunhão de Amor e Direito que muitas vezes nos aponta para o caminho
certo, para o caminho que a aspiração ensina. Isso, porém, só pode ser feito se o ato de Amor
efetivamente segue as regras criadas, uma vez que é dentro delas que se percebem as
excepcionalidades, as contingências não percebidas pela abstração do sujeito de direito. Não
houvesse esses parâmetros de ação, poder-se-ia encontrar uma absolutização do próprio ato de
Amor, e os indivíduos estariam submetidos a arbitrariedades no mesmo grau.
(BANKOWSKI,2007, p. 81)
O ‘raciocínio parabólico’ é o formato usado por Bankowski para significar a relação
Direito e Amor explicitada. Na parábola do Bom Samaritano 4, a pergunta que um doutor em
Leis faz a Jesus para saber “quem é meu próximo?” é uma tentativa de constrangê-lo a dizer
que a Lei não importa, que mais importante seria o “Amor de Deus”. A resposta de Jesus é
surpreendente porque ele não vai contra a definição jurídica de quem é o próximo, mas ele
alia a essa definição a capacidade humana de constituição de uma relação com o próximo
(BANKOWSKI, 2007, p. 107). Assim, o Samaritano, que não seria formalmente próximo,
porque à época Samaritanos e Judeus eram inimigos, torna-se próximo quando, apesar da
contingência e dos perigos da estrada que ligava Jerusulém a Jericó, considera o Judeu ferido
na estrada com compaixão. O Samaritano assim o faz porque ele percebeu o sujeito por trás
do Judeu ferido. Ele poderia ter simplesmente ido embora como os outros, mas existe naquele
momento a visualização de um Universal, a lei Divina de amar o próximo, materializada no
particular do judeu caído (BANKOWSKI, 1996-1997, p. 41). É este ato de Amor combinado
com a definição legal que torna apropriado afirmar o Samaritano como o “próximo” do doutor
4 Certa vez, estando Jesus a ensinar, eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que
lês? Tomou aquele: - Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas
forças e toda a tua mente e a teu próximo como a ti mesmo. – Respondeste bem, disse-lhe Jesus. Faze isto, e
viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ainda: - E quem é o meu próximo? Ao que Jesus tomou a
palavra e disse: - Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que logo o despojaram do
que levava; e depois de o terem maltratado com muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto.
Casualmente, descia um sacerdote pelo mesmo caminho; viu-o e passou para o outro lado; igualmente, chegou
ao lugar um levita; viu-o e também passou de largo. Mas um samaritano, que seguia seu caminho, chegou perto
dele e, quando viu, se moveu a compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e ligou-as; em
seguida, o fez montar em sua cavalgadura, conduziu-o a uma hospedaria e teve cuidado dele. No dia seguinte,
tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: - Toma cuidado dele, e o que gastares a mais pagar-te-ei na
volta. Qual desses três se houve como próxima daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o
doutor:- Aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: - Pois vai, e faze tu o mesmo.” (Lucas
10:25-37)
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em Leis, visto que é ele quem age, constrói uma relação com o próximo conforme o direito
(BANKOWSKI, 2007, p. 107).

A metáfora do Bom Samaritano provê ainda espaço para

questionar-se a própria segurança que existiria em ser protegido pela Lei. O judeu caído na
estrada era submetido a essas regras, mas nem por isso ele deixou de ser ferido e ficar em
perigo. Foi necessário um ato de amor para que a lei se sustentasse. A Lei não é suficiente.
Tampouco é o Amor. A razão que Bankowski dá para essa insuficiência é a constatação do
fato de que, em último grau, somos todos vulneráveis, somos iguais em nossa vulnerabilidade,
e precisamos um do outro para manter a comunidade (BANKOWSKI, 2007, p. 111).
O conceito de vulnerabilidade e a relação entre Direito e Amor terão mais utilidade
para conhecer a relação entre Conhecimento Tradicional e Propriedade Intelectual se antes se
agregar a Teoria do Reconhecimento de Honneth, a qual se conecta intimamente com os
conceitos trabalhados em Bankowski, por conta da esfera da solidariedade. Honneth trabalha
com uma ontologia moral do reconhecimento, buscando, a partir das implicações morais do
conceito de reconhecimento, desenvolver os princípios normativos de uma teoria da sociedade
(HONNETH, 2001). Tal proposição é um desafio por si só porque o conceito de
reconhecimento não é estanque, nem o são as expectativas de reconhecimento dos indivíduos
diante da sociedade e do desafio de integração moral da sociedade, o que dificulta encontrar
uma justificativa normativa comum para tantas formas de reconhecimento (HONNETH;
2004). Honneth formula a partir dessas diversas formas de reconhecimento uma luta pelo
reconhecimento. Com isso, as diversas maneiras de ser reconhecido na sociedade se unem
num conceito comum que se justifica pela busca de justiça social e do progresso ético da
sociedade (HONNETH, 2004).
Honneth elenca três formas da luta pelo reconhecimento, em que a relação da pessoa
consigo mesma se intensifica passo a passo no percurso delas (HONNETH, 2009, p. 155). A
primeira forma seria a do reconhecimento pelo amor. Nela o indivíduo reconhece-se com seu
ente mais próximo com base em suas carências mútuas físicas e emotivas, confirmando-se no
outro. Por isso o amor, que é visto além de uma mera relação passional, depende da relação
concreta com o outro, já que ele é um “ser-consigo-mesmo em um outro” (HONNETH, 2009,
p. 160). Ser-consigo-mesmo através de um outro cria uma tênue ligação entre essa relação
simbiótica e a autonomia, a qual se expressa na autoconfiança, a qual seria a “capacidade de
estar só” uma vez que se está seguro do afeto que a envolve (HONNETH, 2009, p. 174). Tal
capacidade é a pré-condição para a saída do indivíduo da esfera íntima e o ingresso na esfera
do social.
A esfera do social coincide com o passo da luta pelo reconhecimento pelo direito. O
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sujeito agora percebe que, além das pretensões íntimas de reconhecimento pelo amor, há
necessidade também do respeito do outro por nossas pretensões na esfera pública, há
necessidade de ele ser reconhecido como sujeito de direito. Isso, porém, só vale quando o
reconhecimento é mútuo, quando os indivíduos reconhecem-se como eles próprios querem e
desejam– como seres livres, como pessoas de direito (HONNETH, 2009, p. 179).
Estabelecida essa possibilidade, o sujeito passa a lutar pelo autorrespeito, que se manifesta por
meio da positivação de direitos, conforme a “fundamentação universalista” (HONNETH,
2009, p. 182) de que os direitos devem dar igual valor aos membros da coletividade política
(HONNETH, 2009, p. 191), dado que “viver sem direitos individuais significa para o membro
individual da sociedade não possuir chance alguma de constituir autorrespeito”
(HONNETH,2009, p. 196).
Por fim, Honneth estabelece uma terceira forma de reconhecimento, a saber, a estima
social. Tal condição só pode ser alcançada quando, além do reconhecimento de propriedades
universais dos homens por meio de direitos, verifica-se a possibilidade de expressar as
diferenças de forma igualitária (HONNETH, 2009 p. 199). O valor de estima social de um
indivíduo passa a se medir pela capacidade de realização dos objetivos éticos que a sociedade
concebe. Em uma sociedade plural, tais objetivos podem se multiplicar e variar
indefinidamente, uma vez que, quanto mais as sociedades se abrem para valores diversos,
mais horizontal torna-se a organização social, mais se multiplicam as relações simétricas, e
melhor se absorvem distintos modos de autorrealização pessoal (HONNETH, 2009, p. 200). A
luta por reconhecimento para o indivíduo nessa etapa consiste em conseguir concretizar suas
capacidades associadas a sua forma de vida (HONNETH, 2009, p. 207).
A estima social caminha, dessa forma, para a simetria na relação prática da estima
entre os indivíduos autônomos, em que suas capacidades são vistas como valiosas por todos
os integrantes da sociedade (HONNETH, 2009, p. 210).. É nesse ponto que a relação entre
Direito e Amor de Bankowski se aproxima da teoria do reconhecimento de Honneth: o ato de
amor que sustenta a lei, assim como a solidariedade social, envolve um interesse afetivo pela
vulnerabilidade do outro, uma compreensão de sua particularidade. Objetiva-se, neste
trabalho, a partir do objeto de pesquisa, tensionar a realidade histórica do momento com a
idealidade, de forma a perceber as possibilidades de reconhecimento dos grupos tradicionais
no ambiente do direito patentário.
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2. PASSOS DE PESQUISA EMPÍRICA

Em vistas de localizar a poaia no debate que se pretende empreender entre
conhecimento tradicional e direito de patentes, apresenta-se agora o conteúdo histórico que
envolve tal planta. A dificuldade terminológica para designar a poaia advém, acredita-se, da
sua própria propagação no país, visto que se espalha por florestas úmidas e tropicais do Brasil,
e também dos vizinhos da América do Sul – Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Bolívia,
Guianas – e América Central (LAMEIRA, 2002). Possui, além de poaia, nomes populares
como ipeca, ipeca verdadeira, poaia cinzenta, poaia preta, poaia vermelha, poaia das boticas e
raiz-do-Brasil (CÔRREA, 2012), o que nos leva a crer que existem diversas espécies de
plantas, com pequenas diferenças morfológicas e anatômicas, porém com mesma
denominação.
Trabalhar com tamanha diversidade de espécies, todavia,, além de trazer incertezas,
torna inviável uma pesquisa empírica com coleta de dados segura. Trabalhou-se, desse modo,
com o nome científico Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes, da família Rubiaceae, visto que
é esse o nome presente na circular técnica da embrapa (Lameira, 2002), apesar de se
encontrarem registros da planta com nome de Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich., ou
ainda Evea ipecacuanha (Brotero) Standley (CÔRREA, 2012).
Os usos medicinais da ipecacuanha são conhecidas da literatura ocidental ao menos
desde o século XVII. Dentre suas capacidades, destacam-se seu uso como vomitório,
expectorante e purgativo (LAMEIRA, 2002, p. 2), as quais já eram conhecidas e amplamente
difundidas em toda a Europa e as Américas no século XIX. A poaia possui seus componentes
ativos essencialmente na raiz. A prescrição para o tratamento contra as doenças contra as
quais a poaia é efetiva, mudam basicamente quanto à quantidade de raiz que deve ser
ministrada. Assim, “recomendam-se doses diárias de 0,010 a 0,20 g como expectorante; 1 a
25 g como vomitivo e de 4 a 8 g contra disenteria, nesse último caso faz-se o chá das raízes na
forma de decocção e o toma durante três noites.” (LAMEIRA, 2002, p. 2).
As potencialidades da poaia, porém, não se restringem ao que foi enumerado acima.
Pesquisou-se também se ela seria eficiente também no tratamento da coqueluche, de
problemas relacionados ao sistema nervoso e até contra veneno de serpentes (CORRÊA,
2012, p. 48). Tais pesquisas foram aprimoradas com o isolamento, a partir da raiz da planta,
dos alcalóides emetina e cefalina, impulsionadores do uso farmalógico da ipecacuanha. Isso
permitiu, por exemplo, que, em recente publicação da revista Molecules, pesquisadores
brasileiros divulgassem que o alcalóide natural Emetina inibiria a replicação do vírus HIV-1
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interferindo na transcriptase reversa5, atuando assim no combate à Aids. Com tamanho
potencial não surpreende que as raízes fossem vendidas a R$35,00 kg no mercado nacional
para os laboratórios (LAMEIRA, 2002). O preço pode ser ainda maior hoje, considerando-se
o interesse que a planta ainda desperta.6
A abundância de pesquisas científicas baseadas na poaia traz o questionamento de
como esse conhecimento foi extensivamente difundido ao redor do globo. Por óbvio, a mera
colonização americana não teria sido suficiente para colocar a poaia em destaque por si só.
Houve, além das missões científicas que ingressaram no país em busca de plantas e
componentes de utilidade farmacológica e comercial (CÔRREA, 2012), também uma função
econômica e social da poaia na economia extrativa colonial, o que a transformou num produto
de exportação. Tal importância servirá, posteriormente, para comparar a posição da poaia na
economia colonial com a economia atual, tendo como ponto de vista o sistema de patentes no
âmbito internacional e conhecimento tradicional associado. Convém destacar inicialmente em
que contexto a poaia foi importante nas relações de mercado no Brasil colônia e mesmo no
Brasil império. As fontes históricas consultadas (CÔRREA, 2012) confirmam que, de forma
geral, a atividade se desenvolveu especialmente em Minas Gerais, Espírito Santo e Norte
Fluminense, tendo o período da economia extrativista 7 como auge. Essa exploração levou à
ocupação colonial da região e, por ironia, rarefação da planta trabalhada devido à exploração
intensiva e perda do habitat natural. Posteriormente houve interiorização da exploração da
Ipeca, especialmente para o Mato Grosso (CÔRREA,

2012, p. 34), onde também foi

importante para a ocupação do território.
Também importa a este trabalho descrever, na exploração colonial da ipeca, os atores
que participavam do processo, e o modo como eles se relacionavam. Tais atores obraram
numa “zona de contato” entre indígenas e colonizadores portuguesas, em que as práticas
colonialistas buscavam constantemente expandir suas fronteiras

adentrando o território

brasileiro, além de subjugar os índios expulsando-os ou desculturalizando-os (CÔRREA,
2012). Côrrea traz à baila, porém, que tal zona de contato não era exclusivamente conflituosa:
5 VALADÃO, Ana Luiza Chaves; ABREU, Celina Monteiro; DIAS Juliana Zanatta; ARANTES, Pablo;
VERLI,Hugo; TANURI, Amilcar, and DE AGUIAR, Renato Santana. Natural Plant Alkaloid (Emetine)
Inhibits HIV-1 Replication by Interfering with Reverse Transcriptas Activity. Molecules 2015, 20, 1147411489; doi:10.3390/molecules200611474
6 RAIZ de Ipeca tem alto valor devido a sua propriedades medicinais. Globo Rural, G1, 23/06/2013.
Disponível
em:<http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/06/raiz-de-ipeca-tem-alto-valordevido-suas-propriedades-medicinais.html>. Acesso em: 20/04/2016.
7 “As datas limite situam-se no ano de 1832, uma vez que esta data refere-se ao último registro de exportação
encontrado nos livros relativos ao registro da Barra do Pomba, e no ano de 1847, data da produção da “Carta
topographica dos seus (Municipios) e Termos do Presídio, Pomba e São João Nepomuceno cum noticias do Paiz
que delles segue até o mar pela costa oriental”. In:_____ CÔRREA (2012, p. 34).
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os índios atuavam positivamente na economia monetária de extração da poaia, eles
viabilizaram, por meio de sua conhecimento e trabalho em fazendas ou como soldados, o
empreendimento colonial (CÔRREA, 2012, p. 65). Apesar de submetidos ao processo de
aldeamento que levou à sedentarização dos índios e ao cultivo da agricultura, a atividade
extrativa não deixou de ter importância. Na província de Minas Gerais, dos índios aldeados,
apenas os índios Puri realizavam a coleta da planta e trocavam as raízes 8, de que os
colonizadores se aproveitavam para obter renda. Com essa acepção histórica, percebe-se que
relação entre os índios e os colonizadores foi a base para o comércio da poaia e o
estabelecimento de uma economia tipicamente colonial baseada em relações desiguais de
poder (CÔRREA, 2012, p. 71).
Após a caracterização da objeto de pesquisa deste artigo, busca-se explicitar os passos
para a seleção da variável principal do estudo: as patentes relacionadas à poaia. Para a seleção
dessas patentes, optou-se pela pesquisa no banco de dados da Organização Internacional de
Propriedade Intelectual (WIPO em inglês), o que se justifica por duas razões: a primeira é de
que o escopo da biopirataria é supranacional, de modo que, para uma apreensão correta desse
fenômeno, é necessário dados de igual amplitude; a segunda é de que o banco de patentes da
WIPO abrange, além das patentes depositadas nacionalmente, também as que foram
depositadas pelos trâmites do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT em inglês)
de 1970, pelo qual os depositantes, por meio de um único formulário, podem buscar proteção
aos seus direitos de propriedade intelectual em todos os países signatários do tratado.
Após essa explicação prévia, descreve-se como foram encontradas as patentes da
Poaia. A partir do nome científico da planta, Psychotria ipecacuanha, iniciou-se a busca por
patentes no banco de dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual
<http://www.wipo.int/portal/en/ >, o qual se encontra disponível no menu da página inicial da
WIPO, denonimado “reference”. Essa janela dá possibilidade de acesso ao IP database,
encontrando-se aí a opção “Patentscope”. Após clicar nessa opção, a página direciona para
uma explicação sobre o banco de dados (“Patentscope”). Nessa página, escolhe-se a única
opção disponível denominada “Access the Patentscopedatabase”, chegando-se, assim, ao
devido espaço de pesquisa. A seleção de patentes foi feita da seguinte forma: selecionando a
opção “anyfield”, digitou-se na barra de pesquisa “Psychotria ipecacuanha” para encontrar
patentes relacionadas à planta. Encontrou-se o número de 16 patentes. Recolhidas essas
patentes, foi feita uma análise aparente delas: verificou-se se no resumo da invenção ocorria o
8 Oliveira, Ricardo Batista de. Povos indígenas e ampliação dos domínios coloniais [manuscrito] : resistência
e assimilação no Vale do Rio Doce e Zona da Mata, séculos XVIII e XIX / Ricardo Batista de Oliveira. - 2009, p.
128)
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nome da planta. Por esse método selecionaram-se duas patentes. Depois, fez-se uma análise
descritiva: procedendo-se à leitura da descrição completa da patente escrita na aba
'background description', observou-se se a presença da Poaia no processo inventivo era
essencial ou prevalente para alcançar-se o resultado final. Tal análise exigiu certa
discricionariedade, uma vez que não bastou para a seleção da patente a mera citação da planta
no processo inventivo por meio de listas ou palavras-chave, mas a sua efetiva utilização no
procedimento. Com essa segunda análise encontraram-se mais 3 patentes adequadas para esse
estudo, alcançando-se, em 23 de fevereiro de 2016, 5 patentes, as quais são apresentadas na
tabela presente no Apêndice A – “Tabelas das patentes relacionadas à planta Psychotria
Ipecacuanha”,
3. INFERÊNCIAS

Tomado o conhecimento das patentes que se relacionam diretamente à ipecacuanha,
parece claro que o conhecimento tradicional das qualidades da planta foi difundido na ciência
ocidental e submetido ao regime jurídico das patentes. Comparando-se as descrições
históricas do uso da poaia com os resumos das patentes selecionadas, em três delas - de
números 2, 4, 5 - as invenções dissertam sobre os mesmos temas descritos em documentos do
século XVIII e XIX: as funções vomitiva, expectorante e purgante da poaia e de seu principal
alcalóide, a emetina. Apenas a primeira patente explora um campo diverso, que é o do uso da
emetina e seus derivados para o tratamento do câncer.
Para prosseguir com o processo inferencial, é salutar expor os requisitos para o
patenteamento de uma invenção, presentes no art. 27 (1) do TRIPS: de novidade, passo
inventivo e aplicação industrial. Cabe questionar, pois, se são patenteáveis as invenções que
não trazem novidade alguma para o campo científico. A patente 'Ipecac refining technology',
por exemplo, traz a invenção de um novo processo de purificação do extrato alcalóide da
poaia, mas o resultado da pesquisa é o mesmo objeto já conhecido pelo ocidente há mais de
trezentos anos, ou seja, o produto final da patente também incorpora o produto natural de
conhecimento geral.
É possível defender a patente alegando que o conhecimento da poaia é de domínio
público, que o conhecimento prévio sobre a planta existiria na forma de estado de natureza, e
que existe sim uma novidade na invenção, pois o conhecimento prévio que se tem dela não é
o principal uso que a invenção traz. Isso implica dizer, porém, que o conhecimento tradicional
existente pode ser conformado de maneira ampla e irrestrita por meio da patente que, não se
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deve esquecer, é uma forma de apropriação originária que protege com direitos de
exclusividade o autor da invenção. Essas ideias euro-americanas de propriedade intelectual
ressaltam fortemente o papel do autor proprietário e reproduzem uma visão do mundo como
espaço construído a partir de uma intervenção pessoal (STRATHERN, 2014, p. 410). A
proteção aos direitos intelectuais com suas regras de monopólio e confidencialidade, porém,
vão de encontro às práticas tradicionais de transmissão de conhecimento (CUNHA, 2009 p.
309), já que o conhecimento tradicional a respeito do objeto patenteado não se adstringe
apenas ao proprietário da patente. As patentes, assim, apesar de trazerem o conhecimento
tradicional para seu âmago, não valorizam o espaço de produção desse conhecimento, o que
fica claro quando, num extremo, argumenta-se pelo domínio público dos recursos
tradicionais, e, no outro, reveste-se o trabalho do autor com o regime jurídico da propriedade
intelectual (CUNHA, 1998, p. 95).
Não levar em conta o conhecimento tradicional não significa, porém, a inexistência de
interesse nele. Tal interesse é mercadológico e se situa no contexto da Nova Divisão
Transnacional do Trabalho, em que os países desenvolvidos buscam maximizar seus
benefícios de produção usando informação como força produtiva (CUNHA, 1998). A proteção
jurídica ao direito intelectual proporcionado pelas patentes é capaz, por essa razão, de explicar
o porquê do do TRIPS, hoje com 162 signatários 9, possuir mecanismos sancionatórios para
quem descumprir obrigações gerais e criar legislações internas destoantes do conteúdo do
acordo, conforme seu art. 41(1)10. Os meios de dissuasão descritos nesse acordo podem
envolver desde sanções comerciais até à expulsão da ordem mercantil mundial (DANTAS,
2003, p. 109), visto como nas disposições gerais da lei se estabelece um acordo entre OMC
(Organização Mundial do Comércio) e OMPI (Organização Mundial de Propriedade
Intelectual).
Essa Nova Divisão Internacional do Trabalho ainda é corrente, o que revela a notória
importância de se debater sobre os efeitos do TRIPS e CDB, mesmo sendo eles provenientes
da década de 90. De fato, o adjetivo “nova” presta-se apenas para mascarar uma divisão
internacional já antiga: a divisão entre países do norte e do sul, entre metrópole e colônia.
9 Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=231&group_id=22>.
Acesso em: 25/04/2016.
10 BRASIL. Decreto nº 1.355, DE 30 de dezembro de 1994, Art. 41(1), TRIPS: “Os Membros assegurarão que
suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a aplicação de normas de proteção como
especificadas nesta Parte, de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de
propriedade intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e
remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados
de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso
abusivo.”.
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Apesar de se argumentar que os direitos de propriedade intelectual são essenciais para
promover a economia, a inventividade11 e a criatividade, dados do WIPO Budget 2016-2017
(p. 210) mostram que, em 2014, sob as normas do PCT, os Estados Unidos foram
responsáveis por 29% dos requerimentos de patente, seguido do Japão, com 19,3%, e do
European Patent Office, com 15,4%, o que revela o interesse precípuo dos países
desenvolvidos em difundir as prerrogativas da propriedade intelectual ao redor do mundo, já
que são eles os mais beneficiados financeiramente com tal política.
O elemento econômico presente no sistema patentário permite que, na particularidade
universalizante da poaia, comparem-se os dados históricos de sua exploração no período
colonial com sua exploração econômica atual por meio do sistema de patentes. A relação
estabelecida se confirma em dois sentidos: em relação ao Brasil, sua antiga posição de colônia
se mantém hoje nas sua posições de país periférico na economia mundial e de país de pouca
porcentagem nos requerimentos de patente na OMPI. Em relação ao conhecimento tradicional
e seus detentores, o que prevalecem são os efeitos de uma economia baseada em relações
desiguais de poder, com a captura de seu conhecimento pela metrópole e com a constante
ameaça de destruição de sua cultura, tanto pela expansão das fronteiras coloniais no passado
quanto pela expansão do capitalismo globalizado hodiernamente. Quanto aos pontos citados,
os marcos normativos TRIPS e CDB em nada alteraram as perspectivas do Brasil e dos povos
tradicionais.
Com o suporte da análise acima feita, indaga-se se o uso de plantas ou outros
componentes biológicos de conhecimento de comunidades tradicionais podem, em certas
circunstâncias, ser vislumbrados como biopirataria, na medida em que se substitui o direito
das comunidades ao seu patrimônio cultural pelo direito dos exploradores do produto. A
presença do conhecimento tradicional nas patentes, levando-se em conta sua utilidade
econômica, demonstra uma colonização da cultura por meio da mercantilzação de suas
práticas (DERANI; 2003, p. 84). O que o direito faz é apropriar-se de formas sócioculturais
distintas, mas relevantes, e incutí-las na forma cultural dominante da propriedade intelectual,
mais especificamente das patentes (DANTAS, 2003, p. 90-91).
O direito não necessariamente corrobora a prática. Os dispositivos normativos, TRIPS,

11 Para saber mais sobre, ler: OVERWALLE, Geertrui Van Overwalle. Protecting and sharing biodiversity
and traditional knowledge:Holder and user tools. Ecological Economics 53: 2005, 585–607.
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no art. 27 (3)12 e CDB, art. 8 j13, poderiam ser válvulas de escape. O TRIPS dá a possibilidade
da legislação nacional, com o objetivo de proteção da biodiversidade e de desenvolvimento da
ciência, considerar não patenteáveis plantas e animais. Essa é uma escolha política de que o
Brasil se utiliza14, mas que necessita de um parâmetro hermenêutico para sua correta
apreensão, o qual se encontra na diretriz de conservação da biodiversidade e dos povos
tradicionais, de compartilhamento de benefícios e de sustentabilidade.

A controvérsia da

relação entre direito e conhecimento tradicional localiza-se em outro ponto. O conhecimento
tradicional desafia o direito porque, para ser compreendido, ele o obriga a sair do Universal,
como diz Bankowski, e mergulhar no particular pois, enquanto existe um regime único para o
conhecimento científico, há uma legião de regimes de saberes tradicionais (CUNHA, 2009, p.
309). Essa atitude necessária é desconhecida do legalismo. É por meio dele que se arquiteta a
manutenção da lógica colonial de desapropriação do conhecimento tradicional, e também do
falso reconhecimento dos grupos tradicionais.
Essa arquitetura é sustentada pela relação entre os universais que Bankowski
estabelece. O ordenamento jurídico, por meio do CDB e de outros documentos normativos 15,
12 BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, Art. 27(3) TRIPS: “Os Membros também podem
considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres
humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos
para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não
obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um
sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro
anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.
13 BRASIL. Decreto nº 2.519 de 16 de março de 1998, Art 8 j CDB: “Cada Parte Contratante deve, na medida
do possível e conforme o caso: j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida
tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais
ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e
encorajar a repartição eqùitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e
práticas.” Decreto nº 2.519 de 16 de março de 1998.
14 BRASIL. Art. 18, Lei 9279 14/05/1996: “ Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons
costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos
processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou
parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera
descoberta.
15 Vide BRASIL. Lei 13.123 20/05/2015, Art. 10: Às populações indígenas, às comunidades tradicionais e aos
agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam conhecimento tradicional associado são
garantidos os direitos de: I - ter reconhecida sua contribuição para o desenvolvimento e conservação de
patrimônio genético, em qualquer forma de publicação, utilização, exploração e divulgação; II - ter indicada a
origem do acesso ao conhecimento tradicional associado em todas as publicações, utilizações, explorações e
divulgações; III - perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de
conhecimento tradicional associado, nos termos desta Lei; IV - participar do processo de tomada de decisão
sobre assuntos relacionados ao acesso a conhecimento tradicional associado e à repartição de benefícios
decorrente desse acesso, na forma do regulamento; V - usar ou vender livremente produtos que contenham
patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado; e VI - conservar, manejar, guardar, produzir, trocar,
desenvolver, melhorar material reprodutivo que contenha patrimônio genético ou conhecimento tradicional
associado. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm>.
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reconhece os direitos inerentes aos povos tradicionais, e os vê como sujeitos de direito. A
posição legalista, entretanto, no seu espaço auto-referencial, não percebe a realidade
circundante e os valores subjacentes às normas que aplica. A distinção entre existência e
aplicação da norma vista em Bankowski mostra que a mera existência de normas garantidoras
de direitos aos índios e outros grupos tradicionais não se traduz em efetividade dos princípios
diretores das mesmas normas. O direito de propriedade intelectual, por exemplo, mesmo
agindo pautado na CDB para a proteção desses grupos, não demonstra que o direito muitas
vezes está acima das capacidades financeiras e estruturais das comunidades, o que limita o
acesso aos seus direitos dispostos pelo próprio sistema jurídico16.
A situação é particularmente grave em relação ao conhecimento tradicional devido ao
que se chama incomensurabilidade das práticas tradicionais. Essas práticas se diferenciam do
conhecimento científico pela seu procedimento, não pelo seu conteúdo nem pelo resultado
que alcançam (CUNHA, 2009, p. 329). Não cabe a este trabalho desdobrar essas
diferenciações, seria tarefa para um antropólogo, mas se o conhecimento tradicional pertence
a uma outra cultura, a muitas outras culturas na verdade, para que o conhecimento científico o
domine, é preciso que essa complexidade seja reduzida a um ponto de compreensão
(CUNHA, 2009, p. 317), ou seja, que a particularidade seja ignorada. Por atuar num espaço
desafiador de indecisão entre o facticidade e o deonticidade, a norma cria a aparência de
articulação entre o fatos regulados e a norma reguladora. No caso, a aparência de articulação é
entre os grupos tradicionais e o direito que os protege. Pelas condições práticas
epistemológicas do procedimento burocrático do direito, porém, tal articulação não acontece e
o que se passa é uma constante desradicalização do outro tradicional17 para sua harmonização
com as práticas ocidentais. A norma jurídica opera, assim, de forma coativa, obrigando os
grupos tradicionais a se submeterem à autoridade social da cultura dominante ocidental para
que tenham chance de serem ouvidos. Mais que um ambiente de normatização, é um ambiente
de normalização (DERANI, 2003, p. 84). São por esses meios que o legalismo repete as
estruturas de dominação colonial, a qual tem por consequência a pilhagem pelo mercado do
conhecimento tradicional associado à biodiversidade.
A postura legalista no direito patentário delega ao mercado a possibilidade de
16 MACKEY, Tim K;LIANG, Bryan A. Integrating Biodiversity Management and Indigenous Biopiracy
Protection to Promote Environmental Justice and Global Health. American journal of public health,
Vol.102(6): 2012 pp.1091-5.
17 Para saber mais sobre o processo de desradicalização dos grupos tradicionais por meio do mecanismo
intitulado 'tradução' ver: NOBLE, Brian. Justice, Transaction, Translation: Blackfoot Tipi Transfers and
WIPO's Search for the Facts of Traditional Knowledge Exchange.American Anthropologist, 2007, Vol.109(2):
2007, p. 338-349.
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reconhecimento fático dos povos tradicionais. Sabe-se que o mercado atua por uma lógica
utilitária instrumentalista do lucro, e o direito, expressado aqui pelas patentes, é cooptado
pelo interesse monetário na medida em que o regime da propriedade intelectual garante um
efeito monetário ao conhecimento produzido. Acontece, todavia, que a luta por direitos dos
grupos detentores de conhecimento tradicional não é apenas uma luta pela possibilidade de
participação do lucro advindo do uso do patrimônio genético que eles guardam. A
reinvidicação por direitos é uma luta por reconhecimento identitário, uma vez que lutas por
redistribuição podem ser lutas por reconhecimento, mesmo quando mal apreendidas pelos
institutos jurídicos (HONNETH, 2001). A sociedade se move, dessa forma, em busca de
reinvidicação de identidades, e não é essa a resposta que o mercado no momendo é capaz de
dar. Não é capaz porque o mercado carece de uma normatividade compatível com a
solidariedade (HONNETH, 2009) e com os distintos modos de vida que o circundam. O
mercado também precisa de uma reconstrução normativa, a partir da qual os sujeitos criam
um senso de responsabilidade e percebam que o ambiente econômico não deve ser uma arena
de competição individualizada (HONNETH, 2014, p. 251), mas de persecução de uma vida
boa que nós, como comunidade cooperativa, queremos alcançar. Como tal reconstrução ainda
não ocorreu, o reconhecimento que o mercado oferece aos povos tradicionais é um falso
reconhecimento pois, em vez da valorização dos modos de vida e das escolhas éticas dos
grupos tradicionais, oferecem-se respostas monetárias baseadas na instrumentalidade do
direito. É um problema sério, por conseguinte, que a discussão sobre as reinvidicações dos
povos tradicionais aconteça em termos de posse e de participação no lucro, quando se deveria
conceber esse problema no âmbito das implicações morais e éticas da apropriação do
conhecimento tradicional (STRATHERN, 2014, p. 436). No quadro atual, em que tal
discussão não acontece, fica o sujeito de direito do grupo tradicional como objeto de
negociação, e seu conhecimento como matéria-prima para exportação.
4. CONCLUSÃO

Percorrido o caminho da metodologia empírica prevista, resta confirmar a hipótese
inicialmente pretendida. Os marcos regulatórios internacionais TRIPS e CDB não alteraram o
mecanismo colonial de ocupação econômica e de apropriação do conhecimento tradicional
associado ao patrimônio genético. As propriedades da poaia já eram conhecidas muito antes
desses acordos da década de 90, mas o requisito de inventividade do TRIPS e o princípio de
preservação da biodiversidade e das formas de vida tradicional da CDB não foram hábeis para
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inverter a lógica do discurso econômico-cultural dominante. Pelo contrário, a apreensão
legalista desses acordos transformou-os em mais um meio para a biopirataria.
Não se pretendeu aqui criar uma lei geral de proibição às patentes relacionadas ao
conhecimento tradicional. Seguindo o desafio de Bankowski, o que se fez foi ficar nesse
espaço desafiador entre a universalidade e a particularidade, em que o Amor como
solidariedade deve ser o guia para superar as repetidas oposições entre os dois extremos.
Lidando com a tensão entre o ser o dever ser, quando se refere ao conhecimento tradicional,
tamanha é a pluralidade de sujeitos de direito que, diante das patentes, não se concebe a
universalidade do direito de propriedade intelectual. Isso seria encobrir à socapa as
contradições inerentes à absorção do conhecimento tradicional na forma ocidental do
conhecimento científico.
Uma vez, porém, que o conhecimento científico possui um espectro de lucro,
argumenta-se aqui que a incorporação do conhecimento tradicional por esses meios não traz o
reconhecimento dos povos tradicionais, mas o mero reconhecimento das propriedades
econômicas do seu conhecimento associado. Pretende-se propor que o conhecimento
tradicional seja compreendido no meio ocidental como conhecimento, e não como
mercadoria, com todas as especificidades de divulgação e transmissão. Como o conhecimento
também é um elemento da cultura, é necessário que os índios, os agricultores tradicionais e
outras comunidades tradicionais tenham seus modos de vida verdadeiramente estimados na
esfera internacional. Isso requer, todavia, que tragam para o espaço ético da sociedade
ocidetal não apenas a necessidade de conservação da biodiversidade, mas a estima de que os
grupos tradicionais são verdadeiros irmãos que podem contribuir para o avanço social e o
progresso econômico.
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APÊNDICE A – Tabela das patentes relacionadas à planta Psychotria Ipecacuanha

Nome

Número/ Origem Data
publicação/
Origem/
Requerente

de Resumo

1. Emetine
20140148377
Derivatives,
Estados Unidos
Prodrugs Containing
Same, And Methods
Of
Treating
Conditions
Using
Same

29.05.2014/
Bakare Oladapo

Componentes providos aqui são
derivativos da emetina que podem
ser usados como pró-drogas que
seletivamente submetem à ativação
da liberação de emetina em
situações celulares específicas. Em
um aspecto, um grupo bloqueador é
incorporado à molécula de emtina
pela derivatização da posição N2'
com moietes que podem ser
seletivamente
removidos
por
hidrólise no microambiente do
câncer ou do tumor.
Tais
componentes são menos citotóxicos do que a emetina e são
significativamente inativos em
células não cancerígenas. De um
lado, os componentes descritos
aqui podem ser usados no
tratamento de cânceres metastáticos
e não-metastáticos, incluindo, por
exemplo, câncer mama, de próstata,
no pulmão e leucemia (tradução
livre)

2. The
homeopathic
veterinary
agent 2012142386
showing
Rússia
antiinflammatory,
antitussive,
antibronhokonstrikto
rnym,
immunomodulating
action,
regulating
the production of
bronchial
mucus,
improving
the
pulmonary
ventilation of the at
diseases
of
respiratory organs.

10/04/2014/

1) medicamento homeopático para
medicina veterinária, possuindo
qualidade
anti-inflamatória,
antitussígena,
bronhokonstriktornymi
e imunomoduladora. Regula a
produção de muco bronquial,
melhorando a ventilação do pulmão
em
doenças
respiratórias;
Caracterizada por conter Lobelia
inflata D6, Apis mellifica D4,
Kalium stibyltartaricum D12 ,
Vincetoxcum
D4,
Atropa
belladonna D4;Clavatum a D6 de
Lycopodium,
Psychotria
ipecacuanha a D6, Sambucus nigra
a D4, Kalium bichromicum a D4,
Ferrum
phosphoricum
a
D6,Echinacea purpurea a D4, o D4
Acidum
formicicum,
Hepar
sulfúrico a D8. Deles os
componemtes são pegos e diluídos
na proporção seguinte: h: Lobelia
inflata D6 1 Apis mellifica D4 2

Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"АлексАнн"
(RU)
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Kalium stibyltartaricum D12 1 2
Vincetoxcum
D4
Atropa
belladonna D4 2 Lycopodium
clavatum
D6
2
Psychotria
ipecacuanha D6 2 Sambucus nigra
D4 1 Kalium bichromicum D4 1
Ferrum phosphoricum D6 1
Echinacea
purpurea
D4
1
formicicum Acidum da D4 Hepar
sulfur D8 1 2. 2).Do agente
descrito em 1, as fórmulas são
preparadas na
forma de
microcáosulas. 3) Do agente
descrito em 1, o preparo é feito na
forma de uma solução de uso oral.
4) O agente descrito em 1 é feito na
forma de comprimidos. 5) Do
agente descrito em 1, destaca-se o
fato de ele ser produzido a forma
de solução injetável (tradução
livre)

3. Emetine
Derivatives,
Prodrugs Containing
Same, And Methods
Of
Treating
Conditions
Using
Same

WO/2012/162175 29/11/2012/
WO-PCT (Patent
Cooperation
Howard
Treaty)
University(For All
Designated States
Except
Us).
Bakare,
Oladapo(For Us
Only).
Akinboye,
Emmanuel (For
Us
Only).
Denmeade,
Samuel, Ray (For
Us Only)

4. Ipecac
refining 102743466
technology
China

24/10/2012
Fuzhou Neptunus
Jinxiang
Traditional
Chinese Medicaine
Pharmaceutical
Co., Ltd

Componentes providos aqui são
derivativos da emetina que podem
ser usados como pró-drogas que
seletivamente submetem à ativação
da liberação de emetina em
situações celulares específicas. Em
um aspecto, um grupo bloqueador é
incorporado à molécula de emtina
pela derivatização da posição N2'
com moietes que podem ser
seletivamente
removidos
por
hidrólise no microambiente do
câncer ou do tumor.
Tais
componentes são menos citotóxicos do que a emetina e são
significativamente inativos em
células não cancerígenas. De um
lado, os componentes descritos
aqui podem ser usados no
tratamento de cânceres metastáticos
e não-metastáticos, incluindo, por
exemplo, câncer mama, de próstata,
no pulmão e leucemia (tradução
livre)
Esta invenção revela uma
tecnologia de refinamento da ipeca,
que abrange os seguintes passos:
determinação dos componentes da
emetina, cefalina, cefalina sem
metil, psicotrina sem metil,
psicotrina e anabasina; uso de
hidrocloro ácido de Ph 2 para
extrair um extrato fluido de ipeca,
agitando por 20-30 minutos,
repousando por mais de 8 horas,
filtrando,
separando
por
sedimentação para obter um
flutuante; usando um hidroclórico
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ácido de ph 2.2 e 2.6
sucessivamente para extrair o
sedimento obtido de um último
passo para obter o flutuante;
mergulhar os flutuantes obtidos
pelo processo triplo de extração e
refinamento,
uniformemente
misturados para determinar o
conteúdo total do alcaloide;
liquidando o flutuante num
recipiente
de
preparação,
calculando a coluna final de acordo
com os dados do caso do total de
alcaóide, adicionando hidroclórico
ácido dluído e 95% de etanol no
recipiente de preparo, realizando
fixação com água purificada no
montante total, e agitando e
repousando o preparo obtém-se a
ipeca com uma fração em massa de
0,1%. A qualidade do produto, sua
estabilidade e efeito curativo são
assim aumentados (tradução livre)

5. Herbal Composition 02161498
for
treating Rússia
obstructive
lung
disease, bronchitis
and
respiratory
disorders
and
method
for
preparing
the
composition

10/01/2001
Dalmija Senteh fo
Bajehteknolehdzhi
(IN)

Campo: medicina. Substância: a
composição tem ao menos dois dos
seguintes extratos separadamente
produzidos de materiais naturais
vegetais selecionados de um grupo
composto
por
Byronia,
Ipecacuanha, Drosera na amosta de
ao menos 75% em massa. O
método envolve lavar e limpar os
materias vegetais naturais de
Byronia, Ipecacuanha, Drosera,
com a esterilização superficial
desse material com hipocloreto de
sódio, com posterior secura. Os
vegetais
secos
são
então
separadamente
esmagados e
atomizados
até o tamanha
desejável de uma partícula de
1mm.
Individualmente, os
materiais vegetais são extraídos
com polar e o solvente é evaporado
no vácuo para produzir o material
em pó. Executa-se então a mistura
de ao menos um dos preparos
mencionados, e opcionalmente
antimônio e tártaro de sódio na
proporção 100-75:0-25. Efeito:
aumento
da
efetividade
do
tratamento; alta precisão no
preparo da composição (tradução
livre)
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Conhecimento Tradicional e o Instituto do Compartilhamento de Benefícios1
Traditional Knowledge and Benefit Sharing

Marcos Vinício Chein Feres2
João Vitor de Freitas Moreira3
RESUMO:
O trabalho em questão visa a tratar sobre os contornos que a Propriedade Intelectual assume na
figura do Instituto da Repartição de Benefício, que fora trazido à tona pela Convenção sobre a
Diversidade Biológica. Para tanto, será estabelecido uma paradigma teórico-metodológico pautado
na teoria do reconhecimento que contribuirá para a compreensão da modificação na textura da
justiça no mundo contemporâneo. Desse modo, será traçada a hipótese de que as populações
tradicionais estão muito mais ligadas às relações de justiça de reconhecimento do que uma resposta
distributiva operada pela ideia da repartição de benefícios. Por fim, pautando-se nos delineamentos
de Axel Honneth, as inferências traçadas postularam uma crítica ao direito por meio das reflexões
da filosofia política, da qual o direito enquanto uma instituição não promove no âmbito em questão
um reconhecimento das populações tradicionais, objetificando-as conceitualmente.
Palavras-chave: Reconhecimento. Comunidades Tradicionais. Compartilhamento de Benefícios.
Justiça distributiva.
ABSTRACT:
The present work aims at discussing the outlines of Intellectual Property Rights as far as it relates to
the figure of the Benefit-Sharing, which had been brought up by the Convention on Biological
Diversity. In this context, a theoretical and methodological paradigm founded on the theory of
recognition will contribute to understand the change of “the fabric of justice” in the contemporary
world. Thus the hypothesis is that traditional communities are much more linked to the aspects of
justice based on the recognition than a distributional response operated by the idea of the benefit
sharing. Finally, focusing on Axel Honneth’s approach, the inferences drawn postulate a critique on
law through the reflections of political philosophy, proving that the Law as an institution does not
promote the recognition of traditional knowledge in the context in question, leading them to a
conceptual objectification.
Keywords: Recognition. Traditional communities. Benefit-sharing. Distributive justice.

1. Introdução
Na segunda metade do século XX, as relações sociais sofreram grandes transformações na
sua forma constitutiva, perpassando pelo surgimento e queda da figura do estado social e a égide de
uma perspectiva de justiça liberal que influenciou a formação abrangente e difundida de Direitos
1

Este trabalho tem o apoio financeiro e institucional do CNPq e da FAPEMIG. Agradece-se, aqui, ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento do projeto: “Proteção jurídica da
biodiversidade amazônica: direito de patente, recursos genéticos e conhecimento tradicional”.
2

Mestre e Doutor em Direito Econômico pela UFMG, Professor Associado e membro do Corpo Permanente do
programa de pós-graduação estrito senso em Direito e inovação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Juiz de Fora, Pesquisador Produtividade PQ2 do CNPq.
3

Graduando em Direito pela UFJF, bolsista de IC pelo CNPq.
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Fundamentais. Entretanto, desde as teorias liberais da justiça, as fronteiras teóricas de entendimento
sobre essa perspectiva se ampliaram a ponto de se construir uma transformação paradigmática em
dois sentidos: (I) a ampliação de um conceito de justiça para além das fronteiras interiores de um
estado pós-social que engloba a (II) ampliação do conceito de justiça simplesmente distributiva por
um conceito de justiça de reconhecimento cultural. Nesse sentido, a proposta do presente trabalho é
a de entender a maneira como essas mudanças no campo da filosofia política reverberam no mundo
da Propriedade Intelectual e, especialmente, no Direito de Patente quando este se relaciona com o
Conhecimento Tradicional associado à biodiversidade.
Nesse contexto, a Propriedade Intelectual vem sendo foco de grandes discussões que
tangenciam a proteção às populações tradicionais (ribeirinhos, indígenas etc.) e seus conhecimentos,
pois diversos casos de biopirataria surgem no cenário moderno como procedimento para avanço e
criação de fármacos que atuarão, contraditoriamente, na cura e proteção das civilizações ocidentais.
Em contrapartida, essas relações de ‘bioprospecção’ amplamente realizadas acarreta numa
proposição de Manuela Carneiro da Cunha (2009): erosão do conhecimento tradicional. Com a
consciência de que existe uma colisão paradigmática entre uma cosmologia ocidental e nãoocidental, algumas proposições foram trazidas em tratados internacionais como a Convenção da
Biodiversidade (1992) que intentam colocar um elemento de justiça nessa relação. Esse elemento de
justiça do qual se fala está inscrito no Art. 1º da referida convenção e é amplamente denominado
como “Repartição de Benefícios”, que visa a estabelecer um retorno as populações tradicionais dos
benefícios advindos das explorações do conhecimento tradicional por meio da Propriedade
Intelectual.
Nesse contexto, a hipótese de pesquisa da qual se parte é de que o instituto da Repartição de
Benefícios representa uma resposta inadequada para as relações contraditórias instauradas,
apontando muito mais para uma resposta puramente distributiva com um predicado econômico em
vez de uma perspectiva de reconhecimento das populações tradicionais. Desse modo, a perspectiva
teórica elencada para análise dessas relações legais se pautará evidentemente em um ponto de vista
político, da qual Axel Honneth (2003, 2015) e a teoria da luta por reconhecimento como gramática
das relações sociais sobre justiça assumirão um importante papel para compreender em que medida
as respostas acrescidas pela Repartição de Benefícios tomam sentidos diversos ao do
reconhecimento dos saberes e populações tradicionais no campo jurídico. Patologicamente, o
resultado dessa negação ou ‘falso reconhecimento’ das populações tradicionais, por meio do
elemento da Repartição de Benefícios, acarreta uma “mercantilização (Commoditização) das
práticas e conhecimentos tradicionais” (SHIRAISHI NETO; DANTA, 2008), no sentido de que
ocorre a objetificação dos conhecimentos tradicionais para transformá-los em mercadorias passíveis
de gerarem lucro.
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Por fim, o trabalho em sua primeira parte apontará a construção e delimitação teóricometodológica, seguida de uma contextualização dos caminhos desse instituto no âmbito legal na
segunda parte. Na terceira parte, esse espírito aprioristicamente benevolente do instituto será
questionado sobre pretensões inferenciais, colocando em xeque o modo como a sua representação é
estritamente adversa ao que se é necessário quando estão em questão povos tradicionais e seus
conhecimentos.

2. A contextualização teórico-metodológica
Os resultados que podem ser alcançados em uma pesquisa científica dependem do modo
como o sujeito científico escolhe os caminhos a serem seguidos e estabiliza premissas a partir das
quais algumas discussões ou conclusões podem ser objetivadas. Por esse motivo, deve-se esclarecer
preliminarmente que os contornos aqui estruturados são produtos de uma pesquisa empírica
continuada, que no plano da Propriedade Intelectual e do direito de patente fornecerão substrato
suficiente para avançar em discussões singulares como a que se pretende em relação à repartição de
benefícios.
Assim sendo, a escolha teórica pela perspectiva do reconhecimento de Axel Honneth não se
restringe ao fato de que esse autor delimitou um importante entendimento no plano da filosofia
política, mas sua compreensão ajuda a identificar alguns fatores importantes no campo do direito e,
sobretudo, corrobora na construção do local em que os vinculados à produção científica se
encontram.
Nesse sentido, a tentativa é a de estabilizar os conceitos para que se possam transformá-los
em elementos de análise do legal, formando-se uma verdadeira ferramenta metodológica que guiará
as conclusões. Em outras palavras, intenta-se proceder com uma análise da validade do instituto da
repartição de benefícios tendo em vista os preceitos honnethianos de reconhecimento,
estabelecendo-se um sistema analítico de conceitos que contribuirá para revelar o conteúdo latente
que ressoa da repartição de benefícios. Ressalta-se, ainda, que se torna válido seguir com as
análises, pois não se intenta construir um modelo para as populações tradicionais pautado em
conceitos puramente ocidentais, porém, a crítica traçada é a de uma perspectiva ocidental de justiça
sobre os preceitos normativo-jurídicos, também ocidentais.
Honneth está ligado a uma tradição na filosofia política que identifica no tecido social uma
modificação no modo como as lutas por justiça se configuram. Se por um lado prevalecia uma
teoria da justiça distributiva, agora se fala em uma justiça de reconhecimento, a qual foi essencial
para constatar que as lutas sociais não se resumem a uma redução de “igual distribuição” ou
“igualdade econômica”, mas sim de “dignidade” e “respeito”. Essa formulação, que se refere
primeiramente a Nancy Fraser (2000), está ligada a uma propositura ética de que “indivíduos ou
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grupos sociais tem de ser aceitos e respeitados nas suas diferenças” (HONNETH, 2001,p. 45,
tradução nossa), facilmente identificável nos discursos de diversos grupos sociais pelo mundo
como nas lutas quilombolas, na afirmação da cultura de populações negras e no movimento
LGBTTI. Entretanto, quando se fala de uma perspectiva normativa, deve-se extrair dessa descrição
um preceito moral que legitime as alegações pelo reconhecimento e possibilite uma crítica ao
instrumento também normativo do direito. Assim, qual é a ligação entre moral e reconhecimento?
Se, de um lado, o reconhecimento é um fato no social, do outro, podemos ampliar essa
concepção agora para a característica de que este representa um conceito de justiça para além das
fronteiras interiores de um estado pós-social. Discute-se sobre reconhecimento de países e tradições
não ocidentais, debate-se sobre reconhecimento de populações indígenas que não se simplificam ao
conceito de fronteira, por fim, fala-se em reconhecimento do pluralismo das perspectivas jurídicas.
Portanto, a adoção do paradigma do reconhecimento não é simplesmente uma propositura
metodológica de análise, mas um preceito fundamental da teoria da justiça moderna que prescreve
esse fundamento como um princípio de justiça. Se a “moralidade social deve referir-se a qualidade
das relações de reconhecimento social” (HONNETH, 2004, p. 358), então, remete-se a algumas
instituições do social que permitam esses reconhecimentos se tornarem possíveis. No trabalho em
questão apontar-se-á o modo como o instituto de compartilhamento de benefícios não se estabiliza
como fato de justiça de reconhecimento, resumindo-se à configuração distributiva. Contudo, para
que se possa realizar essas análises quanto à validade, será necessário situar também a estabilização
dos preceitos legais que trazem o conceito da repartição de benefício, apresentando-se, assim,
tabelas contendo o conteúdo legal e os termos essenciais da legislação.
Consequentemente, afasta-se a possibilidade de aplicar a justiça distributiva no âmbito
discutido porque aquela está conectada a um esquema procedimentalista vinculado a uma ideia de
justiça distributiva que focaliza na figura do Estado. Por trás dessa concatenação lógica está a
pressuposição de autonomia aos indivíduos, que na tradição kantiana, são sujeitos autônomos
aqueles capazes de decidir sobre os preceitos de moralidade tendo em vista o procedimento do
imperativo categórico. Assim sendo, as teorias de justiça corrente são procedimentalistas porque
descrevem todo um modo pelo qual se deve seguir para alcançar uma sociedade “igualitária” e/ou
justa, considerando que a liberdade do indivíduo é tanto maior quanto menores forem as limitações
por parte dos outros; quanto mais independente esse indivíduo é.
A consequência mais importante dessa unilateralização pode ser encontrada na propositura
do paradigma da distribuição, “pelo fato de que toda dependência de outros é vista como uma
ameaça à liberdade individual, essa só pode ser assegurada se cada indivíduo dispõe em suficiência
sobre meios para poder realizar seus próprios planos de vida” (HONNETH, 2009, p. 349). Daí
decorre que o papel material da justiça é garantir e assegurar, em certa medida, algum tipo de
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distribuição de “bens” que possibilite o alcance de uma liberdade individual plena para o exercício
da autonomia também plena4.
Não obstante a genialidade da teoria liberal discutida, esses axiomas não podem ser mais
sustentados, especialmente pela virada em direção ao paradigma do reconhecimento. Porém, a
desconstrução derradeira está ligada à propositura de que o reconhecimento não é somente um
elemento de justiça, sendo colocado como princípio de moralidade. No presente trabalho, o que é de
origem eminetimente moral pode e é tornado uma espécie de máxima e ergue-se daí um princípio
de direito. No entanto, essas análises inferenciais encontram-se no tópico 4.
Honneth identifica, em contrapartida, a autonomia em um plano relacional e não
propriamente monológica. A intersubjetividade assume um papel importante, pois só sou capaz de
autonomia quando no outro me reconheço como potencialmente capaz de prescrever normas e
deveres5, “devemos poder reconhecer, como um espelho, nosso próprio valor no comportamento
delas com relação a nós” (HONNETH, 2009, p. 354). A autonomia não é simplesmente um bem
que decorre como certo da relação material de justiça, não podendo se acrescer aquele sentido
puramente econômico que é característico da relação material da justiça liberal.
Ao invés de falar de bens, deveríamos falar de relações de reconhecimento (HONNETH,
2009), o paradigma da distribuição simplesmente não pode ser aplicado como decorrência lógica,
pois não somente a autonomia é deslocada para a relação intersubjetiva, como o contratualismo
necessário da teoria liberal se desfaz. Desse ponto, constata-se que a propositora de análise da
validade da norma jurídica pode se tornar extremamente relevante, uma vez que demonstra a
incompatibilidade entre o legal e o moral. Além de que, se o direito é um produto social, não pode
ele estar desconectado das demandas sociais, requerendo a existência de instituições que
possibilitem o reconhecimento.
A necessidade de instituições mediadoras que originam preceitos normativos de
reconhecimento devem ser compreendidas e utilizadas como um elemento concreto de justiça,
sendo que o descumprimento de tal máxima acarreta em descumprimento de uma característica
essencial do Estado Democrático, que é considerar as relações sociais ordenadas por valores
suficientemente normativos e institucionalmente positivados. Isso posto, algumas perguntas são
essenciais para estabilizar os questionamentos metodológicos: poderia o instituto da repartição de
benefício funcionar como elemento de reconhecimento? O que se pode extrair da sua
implementação no âmbito legal?

4

Muitas discussões decorrem desses dois pontos, que sumariamente pode ser colocados como a caracterização da
liberdade negativa da qual fala Isaiah Berlin em: BERLIN, Isaiah. Two Concepts of Liberty. In: BERLIN, Isaiah .Four
Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press, 1969. Ou, diretamente conectado com o marco teórico adotado
neste trabalho, pode-se enteder a contextualização teórica desse preceito na reconstrução que Axel Honneth promove
em : HONNETH, Axel. O Direito da liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
5
Essa é, propriamente, a segunda esfera do reconhecimento delineada em Luta por reconhecimento, mas
posteriormente assume uma característica ontológica.
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3. O instituto da Repartição de Benefícios
No contexto de um sistema econômico em constante mutação, é importante destacar a lógica
de dominação e de colonialidade do poder econômico capitalista em relação aos saberes
tradicionais. O capital vive desse processo de apropriação de conhecimentos orais de comunidades
diversas. Todavia, a luta pelo reconhecimento e pela atribuição de valor aos saberes tradicionais
promove uma relevante crítica sobre o tipo de legislação que deve ser construída a partir de novos
paradigmas de poder e de cultura. Talvez seja por esse motivo que dentro do direito de Propriedade
Intelectual se tem dado muito foco a uma ideia vista com bons olhos por quase todos e trazida
primeiramente pela Convenção da Biodiversidade de 19926. Inscrito no Artigo 1º da Convenção da
Biodiversidade (CBD), a saber:

Tabela I: artigo extraído do decreto lei nº 2 de 1994.
Preceito legal

Norma

Termos essenciais

Art.1. do Decreto
Legislativo nº 2

Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de
acordo com as disposições pertinentes, são a
conservação da diversidade biológica, a utilização
sustentável de seus componentes e a repartição justa e
eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos
recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso
adequado aos recursos genéticos e a transferência
adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta
todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e
mediante financiamento adequado

-Repartição justa e equitativa;
-Benefícios
derivados
da
utilização7;

O núcleo do terceiro objetivo elencado na norma é a repartição de benefícios advindos do
uso de recursos genéticos. Mas o que são esses recursos genéticos? Estes significam nos termos da
CBD material genético de valor real ou potencial, englobado no conceito de “recursos biológicos”
que compreende recursos genéticos, organismos ou partes, ou qualquer outro componente biótico de
ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade.
O que essa determinação internacional tinha em seu bojo era a tentativa de proteger
populações tradicionais que sofrem com o avanço de uma crise ambiental e de uma constante lógica
de

dominação

e

apropriação

do

saber

pelo

poder

econômico

capitalista

ocidental.

Independentemente, conecta-se a essa explicação a necessidade de se estabelecer um meio de
proteger as comunidades tradicionais das práticas predatórias que envolvem o processo de
bioprospecção, pois casos de biopirataria alarmavam o cenário da Propriedade Intelectual nesse
tempo. Por esse e outros motivos, o Instituto da Repartição de Benefícios tornou-se um marco na
6

A Convenção Sobre a Diversidade Biológica foi disposta no sistema jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 2,
de 1994.
7
Para fins inferenciais, o original trazia os termos: “of the benefits arising out of the utilization”. Disponívelem: <
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf >. Acesso em 08 de abr. de2016.
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“comunicação” entre a ciência ocidental e a ciência tradicional, estabelecendo que deveria ocorrer
um retorno às comunidades tradicionais, detentoras do conhecimento explorado pelo “outro lado”.
Não obstante, a construção desse discurso ganhou força de lei por intermédio da Medida
Provisória 2.186-16 de 2001, que estabelecia, de alguma maneira, instrumentos para a concretização
das relações principiológicas da Convenção sobre a Biodiversidade.

Tabela II: artigo extraído da Medida Provisória 2.186-16 de 2001.
Preceito legal
Art.1º, inciso III

Norma

Termos essenciais

[dispões sobre] à repartição justa e eqüitativa dos
benefícios derivados da exploração de componente do
patrimônio genético e do conhecimento tradicional
associado; e

-Repartição justa e equitativa;
-benefícios
derivados
da
exploração

Assim, dizia-se que a repartição deveria continuar justa e equitativa, mas elas decorrem da
“exploração”, viabilizada por meio dos famosos CURBs - Contrato de Utilização do Patrimônio
Genético e de Repartição de Benefícios -, facilitadores da relação de exploração e acesso ao
conhecimento tradicional. Logo, a mudança no vocábulo empregado pode revelar muito sobre as
pretensões com relação ao conhecimento tradicional detentor do patrimônio genético, pois utilizar
tem, por similar, significado diverso de explorar, empregado agora como na MP 2.186-16/01.
Diante desse cenário, surgiu uma imensa revolta por parte do setor empresarial, em
específico, do campo farmacêutico, pois a Medida Provisória “trazia grandes barreiras ao acesso ao
recurso genético presente no conhecimento tradicional8”, não resultando no progresso esperado.
Contudo, ressalvadas as forças convergentes que persistiam, a ideia instaurada pelo presente
instituto está ligada com o núcleo de todo esse complexo que é a bioprospecção: atividade
exploratória que visa identificar componente do patrimônio genético e informação sobre
conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial. Deste modo, a única resposta
a esse tempo para o instituto em questão seria ter um caráter econômico, já que própria ideia de
bioprospecção carregava em seus contornos essa pretensão de “potencial uso comercial”, revelado
pelos vocábulos empregados no texto legal.
No curso da história, esse restrito predicado dado à repartição foi revisitado. A COP-10 teve
a meta de ajustar a repartição de benefícios dos recursos genéticos provenientes das plantas, animais
e micro-organismos, sendo que a repartição deveria ser justa e equitativa entre os membros dos
benefícios decorrentes dos recursos genéticos provenientes das plantas, animais e micro8

Um importante exemplo pode ser encontrado no vídeo produzido pela TVcâmara : VENENO da Jararaca. Direitor:
Marcya
Reis.
Brasília
–
DF,
2012.
42
min.
Disponível
em:
<
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/419556-O-VENENO-DA-JARARACA%E2%80%93-ACESSO-AO-PATRIMONIO-GENETICO-BRASILEIRO.htm>. Acesso em: 27 de abr. de 2016.
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organismos. Em síntese, buscou-se uma partilha equitativa das rendas advindas da exploração de
processos e produtos comerciais derivados de recursos genéticos. Com o protocolo Nagoya, veio à
tona outras formas de se poder repartir esses benefícios advindos da exploração do conhecimento
tradicional, modalidade de repartição monetárias e não-monetárias, tais como: compartilhamento
dos resultados de pesquisa e desenvolvimento; capacitação institucional; contribuições para a
economia local; propriedade conjunta dos direitos de propriedade intelectual pertinentes.
Um tratado internacional que precisava ser concretizado em plano nacional, pois estabelecer
alguma relação crítica depende de saber qual é o meio de funcionamento dessas metas e identificar
qual é a faticidade dessas medidas “não-monetárias”. Por conseguinte, somou-se a essa necessidade
aquela indignação reivindicatória dos pesquisadores de que no Brasil a legislação de acesso ao
patrimônio genético e ao conhecimento tradicional dificultava em muito o desenvolvimento das
suas atividades científicas, desencadeando numa tremenda força9 contra o legislativo com o fim de
aprovar uma lei que fosse suficientemente satisfatória para os detentores daqueles forças
convergindo no mesmo ponto. Desse contexto emerge o Marco da Biodiversidade por meio da
promulgação da lei nº 13.123 de 2015, que trouxe muitas modificações em vocábulos, mas também
no modo de acesso ao conhecimento tradicional e ao patrimônio genético.
Tabela III: artigo extraído da lei 13.123 de 2015.
Preceito legal
Art.1º, inciso V.

Art. 17.

Art. 19.

Norma

Termos essenciais

à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados
da exploração econômica de produto acabado ou
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio
genético ou ao conhecimento tradicional associado,
para conservação e uso sustentável da biodiversidade;
Os benefícios resultantes da exploração econômica de
produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de
acesso ao patrimônio genético de espécies encontradas
em condições in situ ou ao conhecimento tradicional
associado, ainda que produzido fora do País, serão
repartidos, de forma justa e equitativa, sendo que no
caso do produto acabado o componente do patrimônio
genético ou do conhecimento tradicional associado
deve ser um dos elementos principais de agregação de
valor, em conformidade ao que estabelece esta Lei.
[A repartição de benefícios decorrente da exploração
econômica]
II - não monetária, incluindo, entre outras:

-Repartição justa e equitativa;
-benefícios
derivados
da
exploração econômica.

-Exploração econômica de
produto acabado
-repartidos de forma justa e
equitativa
-patrimônio genético como
elemento
principal
de
agregação de valor.

- repartição de benefícios da
exploração econômica
- não monetárias

Dos três elementos legais tabelados, percebe-se que alguns termos são recorrentes, ao passo
que outros vocábulos são acrescidos , bem como uma nova ideia é trazida à baila: a repartição não

Essa força pode ser claramente percebida no trecho do discurso de promulgação da lei nº 13.123 de 2015: “Queria, ao
abrir essa fala, dirigir um cumprimento especial a uma pessoa que lutou bastante pela aprovação dessa lei, pelo envio
dessa lei. Me refiro ao presidente da Febrafarma [Grupo Farmabrasil], o [Reginaldo] Arcuri.” ( ROUSEFF, 2015).
9
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monetária. Decerto, o núcleo da repartição gira em torno do núcleo “exploração econômica”, termo
repetido no sistema legal desde 2001. Desse modo, fica difícil dissociar esses elementos dessa
característica de mercado. Fato este que por si só evidencia alguns pontos importantes.
Para os fins do trabalho, pode-se perceber que nessa breve reconstrução o instituto jurídico
da Repartição de Benefícios desempenha função angular. O Justo na perspectiva desenvolvida está
ligado a ocorrer ou não a Repartição dos Benefícios, independentemente dos atores envolvidos no
cenário. Portanto, é sobre essas escolhas normativo-jurídicas que se pretende aplicar o delineamento
teórico-metodológico para se proceder a algumas construções evidentemente hermenêuticas, mas
valorativamente valiosas e logicamente deduzíveis.
Desse ponto, decorre que, para se pensar a repartição, deve-se perpassar pelos
questionamentos desses vocábulos, assim como se constata da epígrafe exposta por Viveiros de
Castro: “De todas as mudanças de linguagem que o viajante deve enfrentar em terras longínquas,
nenhuma se compara à que o espera na cidade de Ipásia, porque a mudança não concerne às
palavra, mas às coisas” (I. Calvino)10.

4. Inferências da subsunção teórica ao fato
Por um raciocínio coerente, a interpretação que pode se desenvolver deve necessariamente
perpassar por 2 pontos essenciais: I) qual é o papel das populações tradicionais na construção do
legal?; II) qual é a textura da justiça latente à Repartição de Benefícios?
Com relação ao primeiro questionamento, é designada às populações tradicionais
participação no órgão administrativo denominado Conselho de Gestão do Patrimônio Genético –
CGEN –, responsável por sistematizar o Marco da Biodiversidade. A constituição desse órgão
tomador de decisão é a seguinte:

[A] representação de órgãos e entidades da administração pública federal que detêm
competência sobre as diversas ações de que trata esta Lei com participação máxima de 60%
e a representação da sociedade civil em no mínimo 40% dos membros (BRASIL, lei
13.123, 2015).

Sobre esses 40% é que as populações tradicionais lutarão por uma porcentagem de
participação que será ainda dividida entre o setor empresarial, o setor acadêmico e, por último, as
populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Em uma divisão
equitativa, num universo total de 100% da composição do órgão decisor, a perspectiva de
participação das comunidades tradicionais é de 13,33%. Isso significa que inexiste uma
10

Essa epígrafe abre VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem.São Paulo: Cosac Naify,
2002.
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possibilidade efetiva de a voz das populações tradicionais se tornar praxis no intuito de promover
qualquer modificação. A conclusão desse primeiro ponto pode ser percebida dessa forma:
A questão é que inseridos no paradigma do Estado de Direito, as formas de efetivação da lei
que deveria proteger o Conhecimento Tradicional não logram diferenciar-se dessa
concepção de direito de propriedade intelectual que está inserida em uma lógica liberal e
mercantilista, permanecendo incompatíveis com as aspirações de comunidades tradicionais.
No entanto[...] aplicando-a ao contexto de discussão sobre o conhecimento, portanto
retornar ao debate do TRIPS, da CDB e do Protocolo de Nagoya, perceber-se-á que não
existem precedentes para uma partição das comunidades organizadas, não existem
preocupações com a questão identitária, predisposições de análise dos impactos gerados etc.
Existe, na verdade, uma falsa compreensão de que a proteção da biodiversidade deve ser
inserida no âmbito das comunidades tradicionais, ampliando um dos mais valiosos
discursos modernos. Esse tipo de preocupação é tão tautológico e simplório que evidencia a
fragilidade das discussões sobre o conhecimento tradicional. (FERES, MOREIRA, 2015, p.
209)

Dessa não perspectiva identitária que surge os contornos da segunda e principal inferência,
isto é, a resposta para qual é a textura da justiça representada pelo instituto da repartição de
benefícios é aquela contrária ao paradigma do reconhecimento. Daí a hipótese levantada de que a
Repartição de Benefícios representa uma resposta inadequada para as relações do conhecimento
tradicional, pois as lutas nesse campo estão ligadas a se reconhecerem as populações tradicionais,
povos indígenas, ribeirinhos etc. Entretanto, pautando-se no paradigma distributivo, a repartição de
benefícios não consegue contemplar essa demanda de reconhecimento, pois não se coaduna com a
condição de justiça necessitada. A instituição do Direito acaba por não levar à cabo a sua
possibilidade de estabelecer uma relação de reconhecimento. Mas nesse exato ponto devem ser
feitas algumas ponderações.
É possível, então, a instituição do direito num viés do reconhecimento? Desse
questionamento temos que seria o conceito de reconhecimento aplicável à questão? Por que o
estado de coisas atual não é adequado?
Se a questão metodologicamente destacada é uma crítica ao direito por meio da filosofia
política, pode-se continuar a traçar o raciocínio na medida em que não se está fugindo a lógica de
identificação imanente da relação de justiça. O direito e o instituto da repartição estão inseridos
nesse paradigma, a que se pode aplicar a virada a qual se mencionou e estabelecer que o direito
deveria, enquanto uma instituição normativa, funcionar como um elemento de justiça de
reconhecimento. O fato é que a relação de retribuição monetária imposta pela repartição dos
benefícios afasta essa possibilidade normativa do reconhecimento, pois dela não decorre uma
plenitude de que as populações tradicionais possam por si só estarem em comum espaço para
acordarem sobre quais regras devem ser prescritas. Isso é tanto verdade que a primeira inferência
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ligada à representatividade agora se funde a essa ausência do reconhecimento das populações
tradicionais.
O caráter ideológico inscrito nesse tipo de “negação do reconhecimento” é, em certa medida,
a mercantilização do próprio tradicional, pois independentemente de compreender quais são as
verdadeiras aspirações da realização do outro por intermédio da solidariedade11, se quer somente
entender qual é a medida a ser tomada para que o Eu da ciência ocidental possa trilhar os seus
caminhos “autossuficientes” e alcançar seu próprio progresso. Apesar desse caráter estritamente
iluminista ainda persistente, a tenacidade desse paradigma puramente distributivo leva a uma
completa invisibilidade do conhecimento tradicional, impedindo que se possa compreendê-lo no
sentido de coexistir. O grande problema dessa invisibilidade é que a exploração do conhecimento
não cessará, perpetuando-se uma pilhagem de conhecimento tradicional simplesmente apagado na
perspectiva legal.
Mas surge aqui uma importante indagação: Como interpretar as repartições de benefícios
pelo viés não-monetário? Se o determinismo anterior aparece de forma escancarada, esse novo viés
requer uma maior investigação para desvelar suas pretensões. Elas vão desde a capacitação até o
fortalecimento da economia local, requerendo uma atuação sempre presente do CGEn na
fiscalização e instrumentalização desses meios não-monetários.
Além disso, para que essa possibilidade de repartição seja possível é necessário identificar
uma determinada economia local a ser fortalecida, uma determinada comunidade a ser “capacitada”
entre outras possibilidades que requerem a singularização para incidir. Entretanto, surge um grande
problema nessa questão não-monetária quando da singularização, pois disso decorre que
determinado conhecimento tradicional só existe, ou somente poderia existir, naquela comunidade a
qual se beneficiará com os “recursos” não-monetários.
Contrariamente, essa ideia vai em direta rota de colisão com algumas características do
tradicional, uma vez que não é possível afirmar a sua estabilidade e a natureza que permita esta
singularização. Como já demonstrados em outros trabalhos, muitos conhecimentos tradicionais
foram primeiramente acessados em uma determinada localidade, mas sua repartição de benefícios é
realizada em uma outra comunidade totalmente diversa daquela do primeiro acesso, cumprindo-se
as determinações legais, desrespeitando-se qualquer elemento de equidade. Não que as relações
tradicionais devam em si ser pautadas nesse princípio, mas a instituição do direito em algum
momento tem de tangenciar esse princípio, mesmo que seja para refutá-lo. Desse modo, vale
suscitar um estudo de caso do Breu-branco, uma espécie vegetal largamente utilizada no
conhecimento tradicional que emite um intenso odor de frescor a partir da excreção de uma resina
branca no tronco da árvore. A empresa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. obteve o

11

É interessante ressaltar que a solidariedade é mais que um preceito filosófico puro, está positivado na Constituição
Federal de 1988.
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conhecimento desta substância no mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará, desenvolvendo
atividades de pesquisa e fabricação de produtos cosméticos a partir dessa substância.12 Contudo, a
repartição dos benefícios advindos da utilização dessa resina é designada a uma comunidade
denominada Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru – COMARU –,
localizada no Estado do Amapá.13
O estranhamento de pronto deriva justamente da incompatibilidade percebida acima. E se
esse estranhamento permanecer em outros meios, qual é o sentimento de justiça que pode vigorar
nessa situação? Diante desse questionamento, cabe evidenciar qual é o conteúdo latente da
repartição de benefícios não-monetários. Mais do que isso, cumpre verificar qual é a devastadora
consequência dessa repartição, acabando por contribuir para uma segmentação e impedimento de
que os contornos tradicionais possam se estabelecer normalmente. Assim, independentemente da
espécie, o gênero não-monetário está enviesado em uma relação conflitante, pois insiste naquela
lógica nuclear de autonomia do paradigma liberal que é estritamente pressuposta. Disso decorre que
a singularização ou unilateralização do outro não é uma medida que se possa evitar, mas uma
consequência da relação distributiva que está ligada à natureza desse instituo.
Em vez de falar de bens a serem retribuídos, cumpre constatar relações de reconhecimento
(HONNETH, 2009), a pergunta que surge é: Estariam as populações tradicionais reconhecidas na
instituição do direito? Infelizmente, por carecer de uma abordagem empírica muito maior do que
este trabalho é capaz de alcançar, por limitações de dados referentes aos reflexos desse instituto
recém-incorporado ao ordenamento jurídico nos moldes da Lei 13123/2015, pode-se inferir que no
escopo em análise, comunidades tradicionais não foram trazidas ao plano jurídico sob o viés do
reconhecimento, logo se fazem presentes apenas com o intuito de facilitar trocas mercantis. Desse
modo, a hipótese levantada por Fernando Dantas e Shiraishi Neto (2008) de que os processos de
regulamentação de acesso ao conhecimento tradicional acarretam em uma mercantilização
(Commoditização) das práticas e conhecimentos tradicionais pode ser confirmada indiretamente.
Ao fim e ao cabo, deslocam-se as populações da sua existência para figurarem ficticiamente no polo
de uma relação jurídica necessária ao modus operandi do mundo ocidental.

5. Conclusões
Por todo o exposto, ficou evidenciado que o recorte metodológico aplicado obteve êxito na
proporção de suas fronteiras, estabelecendo uma crítica importante para compreender o modo como
se presencia um falso reconhecimento sob o pretenso discurso da equidade proposta pela
Propriedade Intelectual quando esta se refere às comunidades tradicionais. Porém, não se pode
12

Os produtos podem ser encontrados, juntamente com alguns descrições importante em: Disponível em
<http://www.natura.com.br/m/ekos>. Acesso em: 27 de abr. de 2016.
13
O estudo do caso em questão pode ser encontrado em: FERES, M. V. C., MOREIRA, J. V. Considerações acerca do
Conhecimento Tradicional e o modelo de acesso ao patrimônio genético. PIDCC, Aracaju, v. 09, n. 02, pp. 202-219,
2015.
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inferir soluções adversas, senão aquela razão prática que se pode retirar das relações de
reconhecimento, qual seja: A Propriedade Intelectual tem de compreender essa relação normativa
com o fim de se tornar um espaço de justiça.
De todas as formas, qualquer mudança que se realize não pode ater-se à camada superficial
da questão, deve atingir a compreensão de que nossos conceitos linguísticos são adversos dos
tradicionais, diferentemente de nossa capacidade cognitiva que parece ser comum. A mudança
concerne ao reconhecimento das populações tradicionais, mas isso implica abster-se do predatismo
que envolve a exploração dos conhecimentos. Isso certamente é embaraçoso, pois vai de encontro
ao interesse de grandes corporação detentoras de uma ampla gama de poder de controle. Basta
retomar-se o discurso de promulgação da lei nº 13.123/2015 que faz referência direta ao presidente
do grupo Farmabrasil como uma pessoa que influenciou a construção de uma lei que regulamentaria
o acesso ao patrimônio genético e a repartição de benefícios.
Apesar do pessimismo que evolve qualquer possibilidade conjectural, deve-se lembrar que o
conceito do reconhecimento é muito mais forte do que ficções jurídicas, porque está imanentemente
ligado a uma normatividade moral. Portanto, os influxos para a modificação do véu jurídico que
tenta encobrir todo esse complexo da face política do tradicional são existentes, como o
reconhecimento pelo Ministério Público Federal de Roraima (MPF/RR) 14 da aplicação dos métodos
tradicionais indígenas para repressão de delitos cometidos por índios dentro de sua comunidade, ao
invés da aplicação da lei penal corrente. Aqui se tem um exemplo de reconhecimento das
populações tradicionais que de fato está inscrito no elemento de justiça.
Por fim, o estado de coisas representado pelo foco da análise contém em si mesmo uma
relação de injustiça no sentido de que ocorre a objetificação dos seus conhecimentos para
transformá-los em mercadorias passíveis de gerarem lucro, o que requer dos atores políticos em
defesa das populações tradicionais uma atuação contra legem quando a lei não alcança o
reconhecimento pela solidariedade.
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Introdução
As normas de proteção ambiental brasileiras, tanto constitucionais, quanto
infraconstitucionais, não fogem às características da generalidade e da abstração – próprias
às normas jurídicas produzidas pelo Estado. Não obstante a possibilidade de
particularização e concretude, principalmente em razão de decisões judiciais, aquelas
normas podem se distanciar de determinadas realidades sociais, mostrando-se insuficientes
para alcançar um estágio de justiça ou equidade ambiental.
Neste sentido, fundamentando-se na crítica à universalidade das legislações
ambientais, entende-se que várias significações, como a caracterização do dano ambiental,
do objeto de proteção ambiental e do conceito de meio ambiente podem resumir-se a
representações provenientes da racionalidade e burocracia do Estado.
Por conseguinte, observa-se uma exclusão de outras formas de conhecer e lidar
com a natureza, provenientes da própria sociedade. Trata-se de relações provenientes de
sujeitos subalternizados, como camponeses, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu etc.
No caso analisado no presente artigo, trata-se da comunidade São Raimundo, composta por
camponeses e que tem um trato diferenciado em relação à natureza.
O referencial teórico utilizado remente a autores que tratam da justiça ambiental,
da racionalidade ambiental, da relação entre homem-natureza e regimes de representação.
Neste compasso, tem-se como objetivo analisar de que forma a legislação ambiental, ao
impor uma única forma de racionalização, resulta na invisibilização do conhecimento de
sujeitos subalternizados, como os descritos acima. De forma específica, pretende-se
investigar a presença, nas legislações ambientais, do marco epistêmico e da racionalidade
dominante do Estado, bem como as práticas de resistência da comunidade São Raimundo.
Entende-se que com a insuficiência da legislação ambiental, por ser universal e
não refletir anseios locais, os sujeitos subalternizados buscam alternativas próprias de
proteção, uso e manejo da natureza, visando assim concretizar uma situação de justiça
ambiental. Para chegar a tal constatação, realizou-se uma sistematização de experiências,
principalmente quanto à participação de oficinas realizadas pela própria comunidade, além
de pesquisa de campo, bibliográfica e documental. Importa destacar que, diante do contexto
que se insere tal comunidade, a existência de uma normativa própria, produzida por
camponeses, reflete tanto a insuficiência da legislação ambiental, quanto a importância da
resistência de tais grupos sociais.
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1 Tutela Jurídica do Meio Ambiente pelo Estado: A Artificialidade da Representação
do Natural
A proteção do meio ambiente é corriqueiramente associada à atuação do
Estado, por meio de diversos órgãos e agentes, e às normas constitucionais e
infraconstitucionais que tenham como objeto o meio ambiente. Neste diapasão, nesta seção,
pretende-se destacar a dominação assentada em relações políticas, de saber e de poder
que pode ser destacada na consolidação do direito ambiental.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado representa a pedra de
toque do direito ambiental brasileiro, previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1989.
Não é difícil encontrar nos manuais e demais obras jurídicas constatações a respeito do
tema. A exemplo, Machado (2010, p. 57-59) destaca que tal direito possui um “ponto de
vista ecológico”, visando conservar funções naturais do meio e permitir a vida dos seres que
o compõe. Atenta que a estabilidade não é absoluta, devendo prevenir e reparar situações
de desequilíbrio, valendo-se de uma visão holística para tal. Leite (2008, p. 197) destaca
que se atribui a tal direito fundamental um cunho social amplo, conectado com o direito à
vida, à igualdade e à liberdade, concluindo pela consagração de uma política ambiental e
dever de proteção pelo Estado e pela coletividade.
A constitucionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
amplia o conceito de direitos humanos, abrangendo o direito de viver num ambiente sadio,
salvaguardando tantos as dimensões individuais, coletivos e das gerações futuras, quanto
as próprias bases planetárias que viabilizam a vida (STEIGLEDER, 2004, p. 107).
Há ainda a caracterização do tratamento constitucional do meio ambiente
assentado em marcos da relação homem-natureza. Entende-se que o artigo 225 equilibra a
visão antropocentrista (centralização no ser humano: “preservação da vida da pessoa”) com
a visão biocentrista (centralização na natureza), preocupando-se com a harmonização da
integração entre seres humanos e biota (MACHADO, 2010, p. 129). Trata-se de uma visão
antropocêntrica protecionista ou antropocêntrica alargada, que “tem a natureza como bem
coletivo essencial que deve ser preservado como garantia de sobrevivência e bem-estar do
homem. Impõe-se, por conseguinte, equilíbrio entre as atividades humanas e os processos
ecológicos essenciais” (SILVA, 2012, p. 61).
Entretanto, mesmo existindo o entendimento de avanços na tutela do meio
ambiente, como com o artigo 225 da CF/1988, e demais legislações, saudadas por um
tratamento diferenciado em relação ao meio ambiente, é salutar uma abordagem do Direito
Ambiental compreendida no contexto político de construção social, associado a
determinadas criações e compreensões a respeito da natureza, dos sujeitos e da sociedade.
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Ost (1997, p. 110-111) apresenta as dificuldades do direito para tratar de um
objeto tão complexo quando o meio ambiente, atentando para os seguintes pontos: serve-se
de “definições com contornos nítidos, critérios estáveis, fronteiras intangíveis” e “critérios
fixos e categorias que segmentam o real”. Entretanto, o direito é posto em um contexto em
que necessita tratar do meio ambiente, mas a forma como o faz pode desencadear no
domínio de certas técnicas e certos saberes.
Assim sendo, destaca-se:
A norma jurídica será constantemente retrabalhada, para se adaptar aos progressos
dos conhecimentos e das técnicas; trata-se aqui, aparentemente, da única maneira
de sair de uma situação onde se trata de "tomar decisões duras num contexto de
conhecimentos friáveis (OST, 1997, p. 115).

Entretanto, é necessário questionar que saberes e quem está legitimado para
contribuir na produção de tal direito. Porto-Gonçalves (2014, p. 98) destaca que ao homem é
instituído um limite na relação com a natureza, ou seja, “que a sociedade tem limites na sua
relação com os outros seres orgânicos e inorgânicos”. Entretanto, o autor indaga quem
determina e em nome de que se tem o poder de determinar tais limites. Neste sentido, é
possível entender que a referida limitação pode ser instituída pelo Estado, conforme se
observa no direito brasileiro. Este o faz por meio de normas e instituições, fundamentado em
saberes e representações que podem acarretar na exclusão de outras formas de se
relacionar com a natureza.
É possível observar a atuação legislativa e administrativa do Estado alinhada a
certa racionalidade - considereda superior - desde a modernidade. Segundo Santos (2009,
p. 120), fazem parte do mesmo período histórico a transformação da ciência moderna na
racionalidade hegemônica e do direito moderno em um direito estatal científico, decorrendo
em um isomorfismo, em uma cristalização em formas idênticas da ciência e do direito
moderno. Há a associação do direito produzido pelo Estado à razão, legitimando suas
representações do real, que não necessariamente corresponde a este.
Especificamente quanto ao meio ambiente, a regulação estatal da natureza pode
desencadear inclusive na sua artificialização ao se prender em ideias que fogem ao natural.
Neste sentido, Lefebvre (2001, p. 138-139) crítica o direito ambiental - “direito à natureza (ao
campo e à ‘natureza pura’)” - que se prende ao valor de troca e à mercadoria e, por
conseguinte, destrói a própria natureza. Trata-se de uma crítica ao direito preso a
simbologias e representações do natural e do artificial pré-concebidas pelo capital.
A regulação estatal da natureza é debatida por Ost (1997, p. 119), ao destacar a
respeito do nascimento do direito do ambiente, atentando que o poder público passa a
gerenciar a natureza, possibilitando uma proteção que o direito individual de propriedade e o
mercado não foram capazes de oferecer. Isto se dá no contexto de pós-Segunda Guerra

42

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

5

Mundial, quando os Estados assumem uma posição intervencionista, na qual opera uma
“mão bem visível da burocracia”, que conduz à mudança social em diversas áreas - dentre
elas a do meio ambiente.
Historicamente buscou-se justificar o poder do Estado e de seu direito sobre os
cidadãos, como por meio da lei, da ordem, do bem estar, da redistribuição, e dentre eles a
“sobrevivência do planeta”, que se “converte na grande justificação de uma nova onda de
intervenções estatais na vida dos povos, em todo o mundo” (SACHS, 1996, p.124). Ou seja,
atribui-se política e juridicamente ao Estado a capacidade de ditar as regras para a proteção
do meio ambiente - ganhando legitimidade e, paulatinamente, exclusividade.
Ademais, destaca-se:
[...] o primeiro factor explicativo da emergência de um direito administrativo do
ambiente é a mutação do Estado em Estado intervencionista, tornado, a este título,
simultaneamente poluidor e instância encarregue de lutar contra os atentados ao
meio ambiente. Enquanto “providência” o Estado está, com efeito, investido da
missão multiforme de garantir as populações contra os inúmeros riscos da vida
social. Quando uma ameaça toma forma aos olhos da opinião pública e se torna em
questão política, cria-se, sob o regime do Estado-providência, qualquer coisa como
uma necessidade de Estado e a emergência de uma crença correspondente por
parte dos indivíduos. Ora, precisamente no início dos mesmos anos setenta, a
questão dos desequilíbrios ecológicos iria conhecer uma transformação desta ordem
(OST, 1997, p. 121, grifos nossos).

Esta proteção jurídica e administrativa do meio ambiente pelo Estado associa-se
à construção de discursos, à legitimidade política e à dominação social. Inicialmente, podese destacar, conforme apresentado acima, o necessário reconhecimento da tutela do meio
ambiente enquanto questão política por parte da população e do Estado. Assim, a regulação
estatal do meio ambiente insere-se na perspectiva construtivista da questão ambiental
(HANNIGAN, 2000), visto que são construídas socialmente, escondendo as questões
políticas cruciais por meio do discurso (MURPHY, 2000, 3-4).
Wolfgang Sachs, em seu “Dicionário sobre o desenvolvimento”, apresenta o
meio ambiente inserido neste cenário de construção, valendo-se de uma abordagem
desconstrucionista para atestar que os conceitos possuem caráter arbitrário e que decorrem
de uma especificidade cultural e histórica, podendo representar perigos, como aos povos do
“Terceiro Mundo” (ESCOBAR, 2007, p. 34).
Desta forma, pode-se observar ainda que o Estado passa a averiguar a situação
da natureza, caracterizar os impactos causados pelo homem e produzir normas e regras
correlatas, prezando pela continuidade das capacidades naturais e controlando as ações da
sociedade. Monitora, regulando e gerindo as ações em relação ao meio ambiente - com
auxílio de profissionais balizados por uma “ecociência” que promoverá uma “epistemologia
da intervenção” (SACHS, 1996, p. 124-125). Esta regulação é então germinada no âmbito
das relações de saber e de poder instituídas pelo Estado ao se reconhecer politicamente a
importância da tutela ambiental.
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Retornando ao direito brasileiro, o meio ambiente enquanto política explicita
surge em plena ditadura militar, em 1973, com a Secretaria Especial de Meio Ambiente,
instituição burocrática e sem qualquer articulação com a sociedade. O órgão fortalece-se
com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que cria o Sistema Nacional do Meio
Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, visando articular as políticas explicitas
e implícitas do governo. Por conseguinte, fundou-se o Instituo Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Renováveis em 1989 (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p. 125126). Assim, destaca-se:
No autoritarismo dos anos 1970, o que se constituiu foi um compromisso capaz de
produzir um meio ‘ambiente único’ para os grandes projetos de investimento público
nas áreas de mineração e energia, vias de transporte e expansão da fronteira
agrícola” (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p. 126).

Com isso, a proteção jurídica ambiental pelo Estado – por meio de normas,
regras e instituições – representa o meio ambiente alinhado a interesses e associados a
contextos políticos - como se destaca da germinação do cuidado ambiental na década de
1970. Ou seja, não se furta de representações que expressam a dominação e a legitimidade
de certas formas de compreender a natureza, consideradas técnica e cientificamente
corretas, excluindo diversas manifestações sociais.
O “conservadorismo dinâmico” – aceitação do discurso ambientalista, isolando-o
na máquina burocrática do Estado – buscou absorver as lutas “ambientais” e montar um
pacto intra-governamental de gestão das transformações nacionais. Longe de pactuar
interesses contraditórios dos sujeitos, construiu um sujeito único do meio ambiente dentro
da burocracia estatal (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p. 127).
Deve-se atentar à incapacidade da ética ambiental em conter a destruição da
natureza Caso se limite ao estabelecimento de “códigos de conduta que se institucionalizam
através de normas sancionáveis dentro dos princípios jurídicos do direito positivo que a
lógica formal da racionalidade econômica complementa”. Neste compasso, povos indígenas
e outros povos somente “poderiam preservar a natureza através de sua reconversão em
valores transacionáveis no mercado” (LEFF, 2006, p. 237). Em outros termos, trata-se da
utilização de regras de conduta advindas do direito positivo que se alinham a certa
racionalidade, sem caráter questionador e sem prezar por uma participação democrática
diferenciada
Os aspectos do tratamento jurídico do meio ambiente no Brasil estão balizados
em noções da natureza, meio ambiente, dano, recuperação, áreas protegidas. O que pode
ser definido, quem pode definir e quando pode definir repercute na consolidação de tais
noções. Neste cenário, o Estado exerce o poder, valendo-se de seu arcabouço teórico,
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científico e jurídico quando da proteção do meio ambiente - o que não deveria representar a
única razão, mas sim uma das formas de conhecer a realidade.
2 Representações e representações: grupos e movimentos sociais e proteção do meio
ambiente

No tópico anterior, destacaram-se aspectos a respeito das representações da
realidade provenientes do Estado. Em contraponto a estas, existem também representações
por meio da sociedade – a exemplo de grupos e movimentos sociais –, nas quais há
também um cuidado com os componentes naturais, mas sem as mesmas pretensões das
normas racionais, gerais e universais estatais.
A respeito da proteção ambiental, importa destacar os ensinamentos de Diegues
(2000, p. 5), ao destacar que o modelo dominante de Conservação é marcado por alguns
princípios julgados universais, sendo eles: a) a natureza, para ser conservada, deve estar
separada das sociedades humanas; b) a noção de mundo selvagem estabelece que a
natureza selvagem somente pode ser protegida quando separada do convívio humano. O
referido autor afirma, ainda, que tal concepção é marcada por um longo caminho do
relacionamento traçado entre homem e natureza na sociedade ocidental. Assim, uma vez
que inicialmente, esta relação é marcada por uma lógica de dominação e conquista da
natureza, sendo esta sempre vista como algo que necessitava ser domesticado.
Contudo, empreendida tal dominação, há uma constatação de que grande parte
da natureza foi destruída nesse processo de conquista, e surge assim, uma valorização da
“natureza selvagem” (DIEGUES, 2000, p. 5). Essa visão que exalta a “natureza selvagem”
como um “recanto de paz”, longe da sociedade industrial, da cidade de concreto, expandiuse no mundo através do conceito de áreas protegidas sem moradores, o que causou, e
ainda causa, inúmeros conflitos.
A ideia de conservação insere-se neste cenário. Sendo esta definida segundo
aspectos técnicos e científicos e se denomina de conservacionismo, corrente ambientalista
que embasa os moldes da proteção ambiental da contemporaneidade, desconexo da
realidade das populações locais (DIEGUES, 2000, p. 1). Tal lógica conservacionista parte do
princípio de que as “questões naturais” exigem soluções aplicáveis em todos os cantos do
mundo, ainda que tenham sido geradas por sociedades que tem uma visão do mundo
natural construída com em princípios e representações simbólicas dificilmente aplicáveis às
demais (DIEGUES, 2000, p. 3). Aqui há o conflito entre as representações – estatais e
sociais –, sendo aquela de pretensão universalista uma formulação que exclui as demais,
como as formuladas por grupos e movimentos sociais.
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proteção

ambiental

que
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teoria

conservacionista para solução das problemáticas da natureza é Sistema de Unidades de
Conservação – SNUC, fundamentado em um molde oriundo dos Estados Unidos, que se
baseia na ideia de estabelecimento de parques ou reservas naturais desabitadas
(DIEGUES, 2000, p. 3).
Instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de Julho de 2000, o SNUC define como
conservação 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 se possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações,
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.
Neste diapasão, uma das principais problemáticas dessa visão conservacionista
reside no fato da natureza ser vista como algo que deve permanecer isolado das
populações que antes residiam nas “áreas demarcadas” para serem objeto de proteção
ambiental.
Assim, são excluídos desse processo de cuidado com a natureza uma série de
sujeitos que possuem um amplo conhecimento baseado num manejo que respeita os ciclos
da natureza e se dão de uma forma que não degradam os componentes naturais que lhes
circundam – como camponeses, quilombolas, indígenas, ribeirinhos etc. Em consequência,
não é levado em consideração a existência dessas populações – e de seus conhecimentos
– que possuem relações sociais, políticas, culturais e de subsistência nessas áreas.
Por outro lado, enquanto crítica e alternativa àquele modelo conservacionista,
podem-se buscar construções de proteção da natureza baseadas nas especificidades
ambientais e culturais das práticas locais dos sujeitos – que são reiteradamente excluídos
dessa construção (DIEGUES, 2000, p. 4).
É nesse sentido que as significações e o trato com a natureza pelas
comunidades que possuem uma relação diferenciada com os componentes naturais que
lhes circundam trazem uma nova racionalidade ambiental, que se embasam em referências
diferentes do modelo conservacionista dominante. Sobre a temática, pode-se destacar Leff
(2006, p. 237), que aborda o aspecto questionador da racionalidade ambiental por valorizar
outros princípios de produtividade e convivência, ou seja, práticas cotidianas, saberes
empíricos e tradições, mitos, ritos são matrizes diferentes de racionalidade que dão
coerência e sentido a diferentes formas de organização cultural. Segundo o referido autor,
tratam-se de diferentes racionalidades que não se integram em um padrão único, a um
modelo hegemônico e uniformizador.
Com isso, é necessário buscar soluções para a problemática ambiental
existentes nos países do Sul a partir de sua própria realidade e de seus povos, verificando-
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se uma evidente insuficiência das políticas de proteção ambiental dominantes em fomentar
o diálogo entre justiça social e ambiental – visto que reproduzem visões dominantes em
desfavor de práticas e saberes construídos por grupos excluídos.
Neste contexto, existem movimentos que dão significações e possuem um
manejo da natureza que não se alinham com o mencionado modelo conservacionista. A
significação que esses movimentos dão à natureza está envolta por uma dimensão cultural
e social, e não se coaduna com a versão posta da natureza instrumentalizada, pois
relacionada com as atividades da cultura, do cotidiano, e da vida das populações que os
protagonizam – trata-se de uma ruptura com o entendimento da questão ambiental como
algo socialmente homogêneo.
Segundo Lowy (2005, p. 42), a contraposição à concepção dominante acerca da
natureza se traduz enquanto objetivos comuns entre certos movimentos, uma vez que estes
questionam: a primazia da valoração quantitativa (prezando o seu valor qualitativo) dos
componentes naturais; a produção como um objetivo em si mesmo; a redução do universo
social ao cálculo das margens de rentabilidade e às necessidades da acumulação de
capital.
Há uma rejeição da ideologia produtivista do progresso e uma oposição da
expansão ao infinito de um modo de produção e de consumo destruidor da natureza
(LOWY, 2005, p. 48). Tais movimentos podem ser caracterizados como resistência popular
contra a utilização desproporcional dos recursos e dos serviços ambientais por parte dos
ricos e dos poderosos (ALLIER, 2007, p. 334).
Um desses movimentos em questão é o Movimento por Justiça Ambiental, cuja
linha principal de atuação se dá no combate da injustiça ambiental, sendo esta um
fenômeno de imposição desproporcional dos riscos ambientais às populações menos
dotadas de recursos financeiros, políticos e informacionais (ACSELRAD, MELLO e
BEZERRA, 2009; p. 9).
Dentre as estratégias de atuação do movimento apresentadas por Acselrad,
Melo e Bezerra (2009, p. 33), destaca-se a “pressão por novas racionalidades no exercício
do poder estatal”, que busca a alteração da “cultura” das entidades públicas responsáveis
pela intervenção estatal sobre o meio ambiente, uma vez que estas se caracterizam por
terem um padrão de intervenção tecnicista e pouco sensíveis às variáveis sociais e culturais
do gerenciamento do risco ambiental.
Com base nesse princípio, busca-se, assim, o direito a um meio ambiente
seguro, sadio e produtivo para todos, onde o “meio ambiente” é considerado em sua
totalidade, incluindo suas dimensões ecológicas, físicas construídas, sociais, políticas,
estéticas e econômicas. E, ainda, condições em que tal direito pode ser livremente exercido,
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preservando, respeitando e realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, a
dignidade e a autonomia das comunidades (ACSELRAD, MELO e BEZERRA, 2009; p. 16).
Segundo Alier (2007, p. 33-34), outro movimento que se destaca por trazer uma
concepção contra hegemônica acerca da preservação usos e manejo da natureza é o
Ecologismo dos Pobres, que parte da noção de que o crescimento econômico implica
maiores impactos no meio ambiente. O autor afirma que o movimento traduz-se num
interesse material pelo ambiente como fonte de condição para a subsistência; não em razão
em preocupação relacionada com os direitos das demais espécies e das futuras gerações
de humanos, mas sim, pelos humanos pobres de hoje. Nesse sentido, sua ética nasce de
uma demanda por justiça social contemporânea entre humanos.
Desta feita, observa-se que o recorte da dimensão ambiental encampada por
esta corrente, não nega a necessidade da preservação dos recursos, contudo, esta se dá
por um viés diferente, uma vez que há uma relação de subsistência entre essas populações
e a natureza. Entretanto, a despeito da ausência do caráter da preservação ambiental
visando o legado de um “mundo melhor” para as gerações futuras, não há que se
deslegitimar as formas de proteção ambiental que se pautam nessa corrente, pois se reputa
mais adequada no diálogo entre a efetivação da justiça ambiental e social.
Justamente pelo fato do seu sustento ser retirado do que é provido pela
natureza, a lógica de uso e manejo da natureza feita por essas comunidades em muito se
difere da lógica hegemônica. Cabe ressaltar que as populações que serviram de base para
concepção do Ecologismo dos Pobres, por mais que não possuam nenhum embasamento
técnico científico para tal, sua relação sócio-cultural, possuem um vasto conhecimento a
respeito dos ciclos naturais, pois natureza está presente no seu cotidiano, possuindo olhar
diferente em relação à natureza. Nesse sentido, enfatiza-se assim, a importância em se
agregar tais populações quando se busca pensar em “táticas” para a preservação da
natureza.
Allier (2007, p. 34) salienta que muitas vezes os grupos indígenas, camponeses
e populações tradicionais têm convivido sustentavelmente com a natureza1, assegurando a
conservação da biodiversidade. Esta corrente de luta pelo uso racional e sustentável e
combate

à

exploração

desenfreada

dos

componentes

naturais

correntemente

é

protagonizada por movimentos de populações que são afetadas pelas conseqüências do
modelo de desenvolvimento em seu modo de vida, no local em que vivem, no impacto que
tais exercem na natureza dos quais esses sujeitos se valem para retirar o seu sustento.
Por fim, para que se possa fomentar a discussão do próximo tópico, uma última
característica do ecologismo dos pobres, porém não menos importante, resume-se no fato
1

Tais movimentos se caracterizam, em grande parte, por serem encampados por agentes populares, grupos
cuja sobrevivência e sustento depende do ar puro, da terra disponível e de água limpa (ALLIER, 2007, p. 335).
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de que, na maioria das vezes, há ausência de autodefinição desses movimentos enquanto
“ambientalistas” ou “ecologistas”. Segundo Allier (2007, p. 351), por poucas vezes estes
termos são inseridos numa contextualização política, sendo a preocupação dessas
populações e dos sujeitos desses movimentos, na maior parte das vezes, ligada com uma
relação material com a natureza, pois o cerne da questão pelas quais estes lutam reside na
depência desta para sua sobrevivência e no sustento.
Neste sentido, passa-se a debater, no tópico subsequente, uma exemplificação
concreta de alternativas à proteção baseada unicamente na representação estatal sobre a
natureza. Com isso, pretende-se observar como grupos e movimentos sociais podem
construir um modelo de proteção alternativo e dotado da capacidade de manter as
capacidades ecológicas da natureza.
3 A proteção da natureza pela comunidade rural de São Raimundo, Urbano Santos/MA
A Associação do Povoado São Raimundo é composta por camponeses que
ocupam área localizada na zona rural do município de Urbano Santos/MA, região do Baixo
Parnaíba Maranhense2. Tal área é objeto de desapropriação para fins de reforma agrária em
favor da comunidade, o que em determinadas situações repercute numa instabilidade na
proteção de seus direitos.
Os moradores do povoado de São Raimundo ocupam a localidade há mais de
60 anos, somando mais de 55 famílias e possuem como fonte de subsistência as chapadas
de cerrado, sofrendo pressões da Suzano Papel e Celulose e do empresário Luís Evandro
Loeff, proprietário da área – declarada improdutiva pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, requerendo-se assim a criação de um Projeto de Assentamento
Extrativista (FIOCRUZ, 2016).
O contato com a comunidade adveio do acompanhamento sócio-jurídico
realizado pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), por meio do Projeto
Sementes da Esperança. Ademais, teve-se contato também em razão da atuação do
Programa Territórios Livre do Baixo Parnaíba (PTLBP), que constitui na articulação de
comunidades do Baixo Parnaíba, do Fórum Carajás, da SMDH, do Centro de Cultura Negra
2

A respeito dos conflitos existentes, foi elaborada uma cartilha pelo Grupo de Estudos Rurais e Urbanos –
GERUR, grupo de pesquisa vinculando à Universidade Federal do Maranhão, em parceria com a Sociedade
Maranhense de Direitos Humanos, o Fórum de Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense e fomento da
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Neste observase o cenário de desrespeito a direitos humanos e de luta da população local. Em resumo, pode-se perceber que
“a região é vista, pelos políticos e todos os outros interessados na ação empresarial na região, como
apresentando o que eles chamam de atraso e de um grande vazio econômico. Contudo, as informações
apresentadas nesta cartilha sobre o modo de vida dos lavradores da região, revelam que nunca houve um vazio
econômico no Baixo Parnaíba” (GERUR, 2014, p. 46). Da mesma forma se entende com o caso de São
Raimundo, em que há a tentativa de aprofundamento de atividades econômicas que destoam daquelas
exercidas pelos camponeses da região.
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e do Fórum em Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense – dentre aquelas
comunidades está São Raimundo.
Com isso, observou-se a forma específica pela qual a comunidade lida com a
natureza, estabelecendo, diante das inseguranças em razão da ausência de acesso à terra
e avanço do agronegócio, formas próprias de resistência. Inclusive, a área está no Mapa de
Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, organizado pela Fundação
Oswaldo Cruz, destacando-se que os danos causados à comunidade são: “piora na
qualidade de vida; violência – ameaça; insegurança alimentar” (FIOCRUZ, 2016). Assim, a
comunidade insere-se numa situação paradigmática a respeito de conflitos socioambientais,
inseridos no contexto do avanço do agronegócio, na qual vem resistindo fundamentada em
práticas e saberes próprios dos sujeitos que a integram.
Ribeiro Júnior, Oliveira e Costa (2014, p. 12-13) atentam que neste contexto a
atuação da empresa Suzano Papel e Celulose impacta diretamente os camponeses,
acarretando em deslocamentos, relocação e danos à natureza e aos modos de vida locais.
Pode-se entender então que este avanço impõe uma homogeneização na produção e no
trabalho que conflita com as práticas de plantio e de extrativismo dos camponeses.
Neste sentido, destaca:
Os plantios de eucalipto da Suzano e da Margusa assim como os plantios de soja
suplantaram boa parte da realidade sócio-economica e ambiental do Baixo Parnaiba
maranhense. Isso é fato histórico. Isso é fator numérico expressivo num debate
sobre desenvolvimento, visto que a soja, entre o final da década de 90 e o final da
primeira década do século XXI, renegou sessenta mil hectares de Cerrado enquanto
que os eucaliptos renegaram uns trinta mil hectares de Cerrado (RÉGIS, 2011).

Este cenário, de inserção de atividades econômicas no Maranhão, é datada
desde a implementação de grandes empreendimentos advindos do Programa Grande
Carajás, que se voltavam não somente para a extração de minérios, mas também na
consolidação de um corredor de exportação que também servia à pecuária e à agricultura
(BRUZACA, 2014, p. 55). É isto que se observa no Baixo Parnaíba maranhense, com o
monocultivo de soja e, especificamente, de eucalipto.
Por outro lado, a atuação dos moradores possui um caráter próprio de proteção
à natureza, diferente daquela conferida pela legislação ambiental, proibindo o uso
inadequado dos recursos naturais – em especial do Bacuri. Régis (2011) apresenta que a
extração do bacuri é essencial para a comunidade, pois a quantidade do fruto garante uma
base sólida de economia para a mesma3. Em outros termos, pode-se verificar que há uma

3

Neste sentido: “Por hectare, conta-se 100 bacurizeiros por hectare. Um bacurizeiro que ponha muitos bacuris
varia de mil a cinco mil frutos. 800 hectares de Chapada em São Raimundo somam 80.000 bacurizeiros que
multiplicados por mil frutos originam 80.000.000 de bacuris. 100 bacuris fornecem 4 quilos de polpa de fruta.
80.000.000 fornecem 3.200.000 quilos de polpa. Estes multiplicados por 10 reais por quilo de polpa resultam em
32 milhões de reais. Vendo só pelo lado dos bacurizeiros a Chapada de São Raimundo guarda um valor
inestimável” (RÉGIS, 2011).
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grande questão relacionada à segurança alimentar e econômica da comunidade, motivo
pelo qual há resistência na proteção do referido componente ambiental. As formas de
extração, de manejo, de colheita são definidos pela própria comunidade, com o intuito de
evitar qualquer dano.
Neste aspecto:
Em São Raimundo, povoado de Urbano Santos, dos dias 08 a 10 de janeiro [de
2010] estará sendo implantado um sistema agroflorestal baseado na consorciação
de bacurizeiros com culturas agrícolas. Estas atividades são fruto de um projeto
aprovado pelo Forum Carajas e parceiros junto a organização alemã ASW [Ação
Mundo Solidário] e a Cese [Coordenadoria Ecumênica de Serviços], sediada no
Brasil. Estarão participando das atividades deste projeto agricultores familiares
locais, agricultores familiares de povoados vizinhos, representantes do sindicato,
representantes das instituições parceiras e uma consultora (PTLBP, 2010).

Trata-se de um projeto voltado para auxiliar no manejo de brotações de
bacurizeiros no município de Urbano Santos, tendo como um dos objetivos “conscientizar
ainda mais os moradoras acerca da preservação da Chapada, e desenvolver atividades de
manejo sustentável das matas” (FIOCRUZ, 2016).
Este manejo é corroborado pelos próprios moradores. Em assembleia da
Associação da comunidade, envolvendo sócios e não-sócios residentes na área, informaram
que houve decisão pela proibição da derrubada do bacuri verde em razão dos problemas
ecológicos e sociais, prezando por um manejo sustentável do meio ambiente – fundado na
economia familiar e no desenvolvimento sustentável alternativo. Além da derrubada do
bacuri verde, destaca-se a preocupação da comunidade em preservar a madeira nativa,
proibindo o corte do Camaçari, pequi, e outras espécies.
Esta proibição resulta em outros conflitos, como os referentes aos sujeitos que
não respeitam a correta retirada do bacuri. Trata-se de uma proibição salutar. Homma et. al.
(2007, p. 190), em estudo a respeito do manejo de bacurizeiros, apresenta que a colheita do
fruto do bacuri se dá tanto pelos posseiros quanto por pessoas externas a área, mas atenta
que alguns indivíduos, almejando apanhar o maior número de frutos possíveis, utilizam
técnicas insustentáveis – é o caso dos que “sacodem os galhos [dos bacurizeiros],
efetuando grande desperdício de frutos verdoengos”, sendo que “a perda provocada por
esse tipo de coleta chega a ser de 10% a 20% dos frutos disponíveis nos bacurizeiros,
prejudicando as plantas e a geração de riqueza e renda posterior”.
Outra das ações com a qual se busca empreender formas de conscientização e
disseminação do manejo dos componentes naturais pela comunidade de São Raimundo,
principalmente, a importância da conservação dos Bacurizeiros, se dá por meio da
realização de diversas oficinas que visam discutir com a temática com as demais
comunidades vizinhas.
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A primeira oficina em que os pesquisadores estiveram presentes junto à SMDH
foi realizada em Dezembro de 2015 na Comunidade São Raimundo, na qual estavam
presentes as comunidades Santa Filomena, Ingá, Boa União, Mangebeirinha, Estiva,
Bracinho, Tabatinga, Coceira, assim como representantes do Poder Municipal e da
sociedade civil organizada como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e a
organização Fórum Carajás (SMDH, 2015), sendo facilitada pelos próprios membros das
comunidades, e pelas mencionadas organizações que vem auxiliando na construção de tais
oficinas.
Na oportunidade, trabalharam-se os seguintes tópicos/temas: a importância do
bacuri para a economia familiar; a importância do bacuri para o meio ambiente; a
importância do bacuri para as famílias; o cuidado com os bacurizeiros, e os meios de
articulação com o poder público para a preservação dos bacurizeiros (SMDH, 2015).
Conforme visto, a comunidade está há sete anos tratando da importância da conservação
do cerrado, sendo o objetivo daquele encontro ressaltar isso para as outras comunidades.
Na oficina foi pautada a importância do bacuri para o sustento das famílias, as
consequências da derrubada na colheita e aproveitamento do fruto, o impacto que as
queimadas do cerrado causam ao meio ambiente e às plantações dos membros da
comunidade, e ainda, mencionou-se as leis de proteção ambiental federais e municipais e
as articulações necessárias para que a luta na conservação do cerrado e do fruto do bacuri
se fortificasse (SMDH, 2015).
Outra oficina de formação fora realizada em abril de 2016, na Comunidade São
Raimundo, com a presença das comunidades Bracinho, Boa União, Bom Princípio e
Formiga, na qual foram discutidas noções de leis, bem como, as leis nacionais e estaduais
que tratam da preservação dos bacurizeiros. Um ponto de suma importância dessa oficina
foi “Podemos Estabelecer uma Norma para Proteção dos Bacurizais?”, iniciando a
construção de uma norma coletiva para a “proteção, preservação e uso sustentável do
bacuri, do pequi e outros recursos (minerais, vegetais e animais) da Chapada” (SMDH,
2016).
De forma específica, a normativa traz as condutas proibidas e penalidades,
como derrubada dos frutos e atos que coloquem riscos as árvores, podendo sofrer
notificação, advertência, multa ou encaminhamento a autoridade. Ademais, previu-se a
fiscalização das condutas que põem em risco o bacuri, o pequi e a mata nativa, incumbindo
a todos os moradores dos povoados envolvidos (ASCOM SÃO RAIMUNDO, 2016). Quanto
a tais regras, explicou-se o que era essencial para que tal norma coletiva fosse cumprida,
expondo-se a experiência da comunidade de São Raimundo na luta pela conservação do
Bacurizeiro e as articulações institucionais necessárias para que se fizesse valer esta norma
(SMDH, 2016).
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Há ainda a previsão de um Conselho de Preservação Local, cuja a composição
ainda está em debate, mas é composto pelos membros da comunidade, tendo as seguintes
incumbências: cumprir as normas elaboradas, definir o reflorestamento, definir multas,
manter os termos atualizados, encaminhar denuncias, verificar inadimplências, conscientizar
e propor alterações às normas (ASCOM SÃO RAIMUNDO, 2016).
No âmbito do Estado, conselhos e comissões operam, segundo Bourdieu (2014,
p. 48) conforme princípios específicos do campo em que se insere, sendo formado pela
consciência dos altos funcionários, existindo o Estado e os organismos locais, o central e o
local, o central e o periférico, sendo formada pelo “conjunto dos agentes pertinentes e [...]
das propriedades pertinentes” – com interesses particulares. Por outro lado, observa-se no
caso da comunidade uma composição totalmente contrária, que visa assegurar os
interesses coletivos e difusos de seus membros.
Com isso, o caso de São Raimundo referencia uma forma de representação e de
relação da natureza proveniente da própria sociedade, que não necessariamente se resume
às representações estatais e, consequentemente, às suas formas de tutela ambiental. Há,
destarte, resistências que visam manter as condições de vida, trabalho, saúde, alimentação
etc, com diferentes manifestações sociais, não-universalizadas e particulares – que vão do
manejo sustentável da natureza a manifestações de pluralismo jurídico.
Considerações finais
Conforme observado, a legislação ambiental estatal configura uma forma – e não
única e mais adequada – de representar a natureza e determinar formas de proteção. Esta
redução acarreta na negação e invisibilização de outras relações com a natureza, que por
não terem um fundamento na racionalidade técnica e burocrática, são descartadas enquanto
forma adequada de tutela.
Não obstante, o caso de São Raimundo – e das demais comunidades do
município de Urbano Santos – reflete uma relação própria com a natureza, de caráter local,
remetendo a um conjunto de ações de manejo dos componentes ambientais. Estas ações
não se fundamentam em normas impostas pelo Estado, mas sim pelo reconhecimento da
própria comunidade da importância dos frutos, árvores, rios etc.
Tais práticas alternativas representam a resistência a imposições econômicas e
jurídicas advindas do cenário de conflitos socioambientais envolvendo o avanço do
agronegócio, do monocultivo e conflitos fundiários no Maranhão – decorrente de décadas de
políticas desenvolvimentistas que afetam diretamente a população camponesa e tradicional
no interior do Estado.
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Os discursos de desenvolvimento sustentável são apropriados reiteradas vezes
por empreendedores, como a Suzano Papel e Celulose, mas não refletem um cuidado com
a natureza, pois a significa enquanto recurso econômico, não como base para a vida. É o
que se observa com o cuidado, o manejo e a proteção imprimida por comunidades
camponesas – e, na realidade brasileira, em relação a demais comunidades e povos
tradicionais.
Com isso, os projetos, os programas, o sistema agroflorestal, a criação de regras
em assembleia comunitária e de legislações próprias mostram-se enquanto contraponto e
tentativa de efetivar direitos – relacionados com a natureza, a saúde, a alimentação, o bem
estar – que não são garantidos pura e simplesmente pela atuação do Estado. Há que se
reconhecer tais manifestações sociais (e jurídicas) enquanto formas legítimas de proteção e
de persecução de uma justiça e equidade ambiental.
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O acesso aos saberes tradicionais no cenário do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético (CGEN)*
Márcia Rodrigues Bertoldi1
Resumo: Os saberes tradicionais têm exponencial importância para o desenvolvimento
sustentável. Os sistemas ambiental (em especial os elementos que compõem a
biodiversidade) e cultural/social (povos originários, sociedades ou comunidades
tradicionais e seus saberes associados ao uso sustentável e à conservação da
biodiversidade) constituem uma potência (instrumento) para promover ou servir de
panorama para o estabelecimento de ferramentas e valores universais necessários à
implementação do princípio/objetivo/programa/paradigma do desenvolvimento
sustentável e, por consequência, da efetivação do direito fundamental ao meio ambiente
equilibrado. Nesse contexto, este trabalho analisa a prestação administrativa dos anos
de 2010 a 2015 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), órgão
colegiado do Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo acesso aos conhecimentos
tradicionais e ao patrimônio genético nacional. Com base nos dados dos processos
autuados e autorizações concedidas examinou-se o procedimento de acesso aos
saberes tradicionais. Assim, organiza-se por categorias as instituições solicitantes,
verifica-se a finalidade do uso desses saberes (pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico ou bioprospecção); as referidas análises são realizadas qualitativa e
quantitativamente. O presente trabalho utilizou-se do método de abordagem dedutivo e
a construção dos dados deu-se por meio da pesquisa quali-quanti, especialmente com
a análise do sítio web do CGEN e legislação e doutrina relacionada.
Palavras-chave: CGEN; Saberes Tradicionais, Comunidades Tradicionais; Direito
Socioambiental

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS
À BIODIVERSIDADE
Dispor de recursos biológicos (animais, vegetais e microorganismos),
particularmente de seus recursos genéticos2 e extratos bioquímicos -que se utilizam
como matéria-prima nas indústrias farmacêutica, agrícola, cosmética, biotecnológica,
entre outras- e de conhecimentos tradicionais associados3 à biodiversidade (patrimônio

*

Este trabalho é realizado no âmbito do Edital MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 e Projeto
Quilombolas do Sul do Rio grande do Sul: seus saberes e efetivação da continuidade cultural
como suporte ao desenvolvimento sustentável.
1
Pós-Doutora pela UNISINOS. Doutora em Direito pelas Universidades Pompeu Fabra de
Barcelona (UPF) e de Girona (UdG) – (Rev. UFSC em 2004). Professora do curso de Direito da
Universidade Federal de Pelotas.
2 O Direito brasileiro utiliza a expressão patrimônio genético: “informação de origem genética de
espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias
oriundas do metabolismo destes seres vivos” (BRASIL. Marco Legal da Biodiversidade. Lei
13.123/2005, art. 2º, inc. I. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13123.htm>).
3 “Informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional
sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético”” (Ibidem,
artigo 2º, inciso II). Por sua vez, o Decreto 6040/2007 sobre a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais conceitua essas
comunidades como: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
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cultural imaterial)4, é o objetivo último do acesso a estes patrimônios: a obtenção de
amostra de componente do patrimônio genético e/ou de conhecimento tradicional
associado de comunidades locais e indígenas para fins de pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção.
Importante informar que:
Com quase 200 mil espécies identificadas, estima-se que em todos os
seis biomas brasileiros (Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga,
Pampa e Pantanal) e na zona costeira e marinha, o Brasil possui cerca
de 2 milhões de espécies nativas. Essa diversidade de espécies e de
ambientes constitui a nossa biodiversidade.
A população brasileira também é diversa: vivem aqui 220 etnias
indígenas e diversas comunidades locais - quilombolas, ribeirinhos,
caiçaras, raizeiras, seringueiros, quebradeiras de côco babaçu, e
outras que detêm inúmeros conhecimentos tradicionais associados a
essa biodiversidade.
Os conhecimentos tradicionais têm sido pesquisados e utilizados como
um meio mais rápido de se alcançar resultados no desenvolvimento de
produtos comerciais. Estima-se que cerca de 70% dos produtos
farmacêuticos derivados de plantas foram desenvolvidos a partir de
conhecimentos tradicionais. Porém, o que se tem observado é que
raramente os benefícios, gerados a partir da exploração econômica
dos produtos desenvolvidos com base nestes conhecimentos, são
compartilhados com as comunidades 5.

A biodiversidade deve ser compreendida enquanto inserida em um contexto de
relações simbióticas com o ambiente. Ao seu conceito, se soma um elemento adjetivo,
imaterial ou intangível e essencial à sua conservação e uso sustentável: os
conhecimentos, inovações e práticas tradicionais das comunidades tradicionais
(indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, pescadores, pequenos agricultores, entre
outros), o denominado patrimônio cultural imaterial de sociedades, via de regra,

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>
4 A Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial de 2003 define patrimônio
cultural imaterial como as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante
de
seu
patrimônio
cultural.
Artigo
2.1.
Disponível
em:<
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540por.pdf>. Em suma, O denominado
Patrimônio Cultural Imaterial pode ser qualificado como um conjunto de mentefatos de presumida
espontaneidade e autenticidade, expressos ou materializados sob diversas e distintas formas
que recebem a rotulação patrimonial. São informações registradas em materiais humanos ou
tecnológicos que devem ser transmitidas em razão de seu interesse público intergeracional.
5 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO.
Calendário
Informativo
2010.
Disponível
em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/222/_publicacao/222_publicacao16092009014213.pdf>

59

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

vulneráveis. Esse elemento, conforme Santili6 compreende das técnicas aos métodos
de caça e pesca e os conhecimentos sobre os ecossistemas e propriedades da fauna e
flora utilizados pelas comunidades tradicionais. Importa registrar que essas
comunidades e saberes tiveram um primeiro horizonte de reconhecimento e proteção
jurídica internacional com a aprovação da Convenção no 169 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra,
em 27 de junho de 1989. Posteriormente, de forma mais detalhada no concernente à
importância dessas sociedades e seus saberes tradicionais para a conservação e a
utilização sustentável da diversidade biológica, no artigo 8j da CDB7.
Cabe entender que são sistemas que evoluíram simultaneamente, o biológico e
o cultural8; portanto, não se pode conceber conhecimentos tradicionais e biodiversidade
senão que sistemicamente, entendidos no neologismo sociobiodiversidade (que se
escreve junto). São sistemas inseparáveis, complementares, organizados e dinâmicos:
mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e urge aprender a
pensar transversal, pluriversal e interculturalmente as interações entre ecossistemas e
sociedades tradicionais. São formas de conhecimento para além do científico, que
urgem ser reconhecidos, o que denomina Boaventura de Sousa Santos9 de ecologia
dos saberes, posto que se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos
heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e
dinâmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia e na ideia de que o
conhecimento é interconhecimento.
Tais sociedades tradicionais, guardiãs de um rico e ameaçado saber compartem
estilos de vida particulares, fundados na natureza, no conhecimento dela e nas

6

SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005, p.
192.
7
“Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento,
inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida
tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e
incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse
conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos
da utilização desse conhecimento, inovações e práticas”.
8 Explica Flores que o processo cultural coincide com o processo de humanização, tanto da
natureza humana (imaginário social e imaginário radical) como da natureza física e social
(imaginário ambiental bio-socio-diverso) no marco de uma consideração relacional do conceito
de meio ambiente. Através da construção cultural nos humanizamos, isto é, vamos adquirindo a
capacidade de explicação, de interpretação e de transformação/adaptação do conjunto de
relações que mantemos com os outros, com nós mesmos e com a natureza (FLORES, Joaquín
Herrera. Cultura y naturaleza: La construcción del imaginário ambiental bio(sócio)diverso. In
Hiléia. Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Ano 2. Número 2. Janeiro-junho de 2004.
Manaus: Edições Governo do Estado do Amazonas / Secretaria de Estado de Cultura /
Universidade do Estado do Amazonas, 2004, p. 43).
9 SOUSA SANTOS, BOAVENTURA. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma
ecologia dos saberes. In: SOUSA SANTOS, BOAVENTURA; MENEZES, MARIA PAULA.
Epistemologias do Sul.1ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010, p.53.
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melhores práticas para conservá-la e utilizá-la sustentavelmente, respeitando, desse
modo, sua capacidade de recuperação e conservação. Por exemplo, o notável saber
dessas populações sobre a utilização da flora e fauna como medicamentos preventivos
e curativos10 é bastante cortejado pela indústria farmacêutica.
O conhecimento tradicional associado é utilizado segundo as funções a que se
destinem: melhoramento de plantas e animais para consumo humano ou para
incremento da produção, elaboração de medicamentos (antibióticos, vacinas),
bioremediação, biodegradação, cosméticos, entre outros.
Antes da entrada em vigor da Convenção sobre diversidade biológica (CDB), em
29 de dezembro de 1993, o acesso aos recursos genéticos que compõem a diversidade
biológica ou biodiversidade, bem como ao conhecimento tradicional associado das
comunidades locais e indígenas, era regido pelo princípio do livre acesso e considerado
patrimônio comum da humanidade.
No entanto, o artigo 15 da CDB, em reconhecimento ao direito soberano dos
Estados sobre seus recursos naturais, estipulou a possibilidade de regular, mediante
legislação nacional, o acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional
associado, às tecnologias para sua conservação e utilização sustentável e a distribuição
dos benefícios derivados da utilização desses componentes. Ademais, a biodiversidade
foi considerada um interesse ou preocupação comum à humanidade, afastando, assim,
a ideia de internacionalização dos recursos biológicos, embasada no conceito de
patrimônio comum da humanidade, que sustentaria a liberdade de acesso.
Ainda que, em 1995, a então senadora Marina Silva tenha apresentado o
primeiro Projeto de Lei (PL 306/1995), aprovado na forma do substitutivo proposto pelo
Senador Osmar Dias (PL 4.842/1998), para a implementação do referido artigo,
somente no ano 2000, o tema passou a ter tratamento normativo, embora emergencial
(MP 2186-16 de 23 de agosto de 2001) até o ano de 2015 quando da aprovação do
Marco Legal da Biodiversidade (Lei 13123/2015).
O presente trabalho analisa a prestação administrativa dos anos de 2010 a 2015
do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN)11. Com base nos dados dos

10

Por exemplo, o curare, uma planta utilizada pelos ameríndios como veneno para paralisar a
caça ou matar inimigos é utilizado atualmente como um potente anestésico cirúrgico e relaxante
muscular (comercializado por Wellcome, Abbot e Eli Lilly).
11 Órgão colegiado do Ministério do Meio Ambiente (MMA), de caráter deliberativo e normativo,
que tem a função de autoridade nacional competente no procedimento de acesso. Tem a
competência de facilitar a aplicação da Lei 13.123/2015 mediante normas técnicas, deliberações
e resoluções, de autorizar o acesso e remessa de componente do patrimônio genético e o acesso
ao conhecimento tradicional associado, de firmar, em nome da União, os Contratos de Utilização
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processos autuados e autorizações concedidas examinou-se o procedimento de acesso
aos saberes tradicionais. Para o tratamento dos dados, utilizou-se do método de
abordagem dedutivo e a construção dos dados deu-se por meio da pesquisa qualiquanti, especialmente com a análise do sítio web do CGEN, legislação e doutrina
relacionada.
1. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS: ESPECIAL REFERÊNCIA AO
CONSENTIMENTO PRÉVIO FUNDAMENTADO
A partir da entrada em vigor do Marco Legal da Biodiversidade, a atividade
procedimental de solicitação de acesso a componente do patrimônio genético e cultural
imaterial inicia-se com o registro das atividades de acesso em um cadastro eletrônico,
denominado Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético - SISGen (artigo 12
da Lei nº 13.123/2015), ainda não regulamentado e disponível. Anteriormente, naa
vigência da MP 2186-16 o procedimento de solicitação de acesso a componente do
patrimônio genético e/ou conhecimentos tradicionais iniciava-se com o envio de um
formulário ao CGEN. Os formulários foram elaborados segundo o objetivo de acesso:
com (bioprospecção e desenvolvimento tecnológico) ou sem (pesquisa científica)
potencial de uso econômico e para constituir e integrar coleção ex situ que visasse
atividade com potencial de uso econômico e conforme o objeto: acesso a componente
do patrimônio genético e/ou acesso a conhecimento tradicional associado.
Um dos requisitos indispensáveis ou documento a ser apresentado em se
tratando de acesso a conhecimento tradicional associado de origem indentificável, ou
seja, quando se sabe a origem, a qual povo ou comunidade é pertencente, é o
consentimento prévio informado12 que, corresponde ao contido no artigo 15, parágrafo
5º da CDB.
Esse instrumento, conforme o artigo 9, parágrafo 1º do Marco Legal da
Biodiversidade, poderá ocorrer a critério da população indígena, da comunidade
tradicional ou do agricultor tradicional, pelos seguintes instrumentos, na forma do
regulamento: I - assinatura de termo de consentimento prévio; II - registro audiovisual
do consentimento; III - parecer do órgão oficial competente; ou IV - adesão na forma
prevista em protocolo comunitário. Cabe indicar que o acesso a conhecimento

do Patrimônio Genético e Distribuição de Benefícios e dar anuência aos que não tenham a União
como parte. O Decreto 3.945, de 28 de setembro de 2001, define sua composição e estabelece
as normas para seu funcionamento. Ver artigos 6 e 7 do Marco Legal da Biodiversidade.
12 “Consentimento formal, previamente concedido por população indígena ou comunidade
tradicional segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários” (BRASIL.
Marco Legal da Biodiversidade. Lei 13.123/2005, art. 2º, inc. VI)
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tradicional associado de origem não identificável13 independe de consentimento prévio
informado (artigo 9, parágrafo 2º). Nesse sentido, o CGEN é competente para
acompanhar o acesso a conhecimento tradicional associado (art. 6º, parágrafo 1º, inciso
II, alínea b), o que promove certa segurança jurídica aos povos detentores do saber a
ser acessado.
Essa técnica jurídica, utilizada em diversos instrumentos jurídico-internacionais
anteriores à CDB, é o consentimento que se outorga à realização de uma atividade
depois da obtenção de ampla informação sobre os objetivos desta, os procedimentos a
serem utilizados, os possíveis riscos que possa conter, entre outros elementos. Em
matéria de acesso a conhecimentos tradicionais, sua função é proporcionar
informações/conhecimento ao provedor, antes da assinatura do Contrato de acesso,
sobre os objetivos, o uso pretendido e os benefícios a serem gerados e repartidos.
Adicionalmente, esse instrumento é mais que uma simples autorização para a
coleta em áreas sob posse ou propriedade de alguém. O consentimento prévio
informado é um dispositivo preliminar de aproximação, entre usuário e provedor e de
efetiva compreensão do provedor, acerca dos objetivos, finalidades e possíveis
proveitos econômicos advindos do acesso que, em última análise, deve ser consentido
pelo provedor com o apoio da autoridade nacional competente.
A Conferência das Partes (COP) na CDB sugere que o consentimento prévio
informado contenha os seguintes elementos: a entidade jurídica e a filiação do
solicitante; o tipo de recursos genéticos para os quais o acesso é solicitado; a data de
início e duração das atividades de coleta, pesquisa e desenvolvimento; o tipo de
atividade a ser realizada com o recurso (coleta, pesquisa ou comercialização de um
produto baseado no material genético) e seus objetivos; a determinação da forma e de
quando e onde terá lugar a pesquisa ou comercialização; os tipos de benefícios que
podem derivar do uso de um recurso genético ou conhecimento tradicional associado;
os meios de distribuição de benefícios; o orçamento; a existência de informação
confidencial, entre outros.
Claro está que, na maioria dos casos, os provedores não têm capacidade
técnico-jurídica para analisar os elementos que integram a anuência prévia. Nesse
momento a ação do CGEN é indispensável, isto é, esse órgão deve analisar a técnica
jurídica, emite parecer e prestar assessoria ao provedor que, ao final, é favorável ou
não, ainda que o Marco Legal da Biodiversidade não contemple implicações à
possibilidade de negativa do acesso - por exemplo quando o saber é compartilhado
“Conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de vincular a sua origem
a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional”.
(BRASIL. Marco Legal da Biodiversidade. Lei 13.123/2005, art. 2º, inc. III)
13

63

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

entre várias comunidades e uma ou mais não desejam o acesso - uma questão a ser
regulamentada. Dessa maneira, além de o provedor conhecer os objetivos do acesso,
de atuar diretamente na negociação e, de fato conceder autorização, estaria
beneficiando-se não só a criação de capacidade para o acesso, principalmente das
comunidades indígenas e locais, mas também a celebração de um contrato em
melhores condições.
Em suma, o consentimento prévio informado constitui uma espécie de précontrato de concessão, que permite “ao provedor do recurso genético ou dos
conhecimentos tradicionais associados negociarem, em melhores condições, os termos
do Contrato de acesso e a distribuição dos benefícios”14.

2. PRINCIPAL EXPECTATIVA: A REPARTIÇÃO JUSTA E EQUITATIVA DOS
BENEFÍCIOS
A repartição dos benefícios15 derivados do uso de conhecimentos tradicionais
associados –objetivo econômico da CDB- é a obrigação mais importante em se tratando
de acesso a esses saberes; corresponde à principal expectativa e consequência
jurídica.
Primeiro, porque supõe o efetivo cumprimento do objetivo de repartir justa e
equitativamente os benefícios derivados do uso de saberes tradicionais, conforme
orientação do artigo 2º da CDB, regulamentado pelo Protocolo de Nagoia sobre acesso
a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes de sua
utilização16. Segundo, porque pode proporcionar o fluxo capitais e de processos
tecnológicos, bem como o necessário diálogo entre saberes científicos e tradicionais.
Terceiro, pode aportar consideráveis resultados para a conservação e utilização
sustentável da biodiversidade e do patrimônio cultural imaterial de comunidades
indígenas e locais, uma vez que, uma parte ou a totalidade desses benefícios, sejam
empregados nesse fim.

ONU. Doc. UNEP/CDB/COP/4/23, de 19 de fevereiro de 1998. “Examen de las medidas y
directrices nacionales, regionales y sectoriales para la aplicación del artículo 15”. p. 10.
Disponível em: < http://www.cbd.int/.
15 Ver artigos 17 a 26 do Marco Legal da Biodiversidade.
16 “O objetivo do presente Protocolo é a distribuição justa e equitativa o de repartição justa e
equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos, incluindo por meio do
acesso a recursos genéticos e pela transferência de tecnologias relevantes, levando-se em conta
todos os direitos sobre esses recursos e tecnologias, e pelo financiamento adequado,
contribuindo dessa forma para a conservação da diversidade biológica e o uso sustentável de
seus componentes”. (ONU. Protocolo de Nagoia sobre acesso a recursos genéticos e a
repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes de sua utilização, artigo 1º. Disponível
em: < http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Protocolo_de_nagoia.pdf>)
14

64

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Distribuir benefícios significa distribuir os lucros ou vantagens obtidas a partir do
uso de um conhecimento tradicional entre o usuário e o provedor advindas da
exploração econômica de um produto acabado17, pronto para ser comercializado, em
especial do fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo,
independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente (artigo 17,
parágrafo 1º). Esses benefícios podem ter caráter monetário e não-monetário.
Segundo o Marco Legal da Biodiversidade (artigos 17 a 26), o acesso a
conhecimentos tradicionais identificáveis exige a celebração de um Acordo de
Repartição de Benefícios18 entre usuário e detentores do conhecimento e com o Fundo
Nacional de Repartição de Benefícios – FNRB19. Para os conhecimentos tradicionais de
origem não indentificável, a repartição do benefícios também vai para o FNRB.
A repartição de benefícios pode ser monetária e não monetária. É oportuno
apontar que a plena satisfação dessa obrigação, em se tratando de comunidades
tradicionais, poderia originar-se por meio de um pacote que contivesse benefícios
monetários e não monetários, em razão das diferentes utilidades que esses, em cada
situação, podem proporcionar ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades
que aportam conhecimentos tradicionais associados. No entanto, o mais adequado
seria a transferência de benefícios não-monetários, posto que os monetários poderiam
ocasionar resultados conflitivos na comunidade, em virtude da posse comum desse bem
intangível e intergeracional e do caráter comunitário que habitualmente possui a
organização social destas comunidades. Por exemplo, meios que fomentem a
conservação de seu saber, suas necessidades socioeconômicas, seus direitos sociais,
e formação de recursos humanos in locu capazes de intervir e participar nos acordos de
distribuição de benefícios.
O artigo 19, inciso 2 do Marco Legal da Biodiversidade indica alguns benefícios
não monetários: a) projetos para conservação ou uso sustentável de biodiversidade ou
para proteção e manutenção de conhecimentos, inovações ou práticas de populações
indígenas,

de

comunidades

tradicionais

ou

de

agricultores

tradicionais,

17“Produto

cuja natureza não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, oriundo de
acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, no qual o componente
do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado seja um dos elementos
principais de agregação de valor ao produto, estando apto à utilização pelo consumidor final, seja
este pessoa natural ou jurídica.” (BRASIL. Marco Legal da Biodiversidade. Lei 13.123/2005, art.
2º, inc. XVI)
18 Segundo o Marco Legal da Biodiversidade (artigo 26) são cláusulas essenciais ao Acordo: I produtos objeto de exploração econômica; II - prazo de duração; III - modalidade de repartição
de benefícios; IV - direitos e responsabilidades das partes; V - direito de propriedade
intelectual; VI - rescisão; VII - penalidades; e VIII - foro no Brasil.
19 De natureza financeira, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem o objetivo de valorizar
o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados e promover o seu uso de
forma sustentável. Ver artigos 30-34 do Marco Legal da Biodiversidade.
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preferencialmente no local de ocorrência da espécie em condição in situ ou de obtenção
da amostra quando não se puder especificar o local original; b) transferência de
tecnologias; c) disponibilização em domínio público de produto, sem proteção por direito
de propriedade intelectual ou restrição tecnológica; d) licenciamento de produtos livre
de ônus; e) capacitação de recursos humanos em temas relacionados à conservação e
uso sustentável do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado; e f)
distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social.
3. O ACESSO AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS NO BRASIL ENTRE OS
ANOS DE 2010 E 2015

Os gráficos a seguir denotam as concessões pelo CGEN a conhecimento
tradicional associado à biodiversidade nos anos de 2010 a 2015, conforme a MP 218616 de 2001, que vigorou até a entrada em vigor do Marco Legal da Biodiversidade, no
dia 17 de novembro de 2015. No ano de 2015 não houve nenhum acesso concedido. A
pesquisa realizou-se com base no extrato de solicitação de autorização e consequente,
quando existente, aviso/deliberação, no link processos e autorizações20.
Os mencionados gráficos utilizaram-se de duas categorias: i) instituição, pública
ou privada; ii) finalidade do acesso: pesquisa científica21, desenvolvimento tecnológico22
e bioprospeção23.

20

Disponível
em:
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-dopatrimonio-genetico/processos
21 “Atividade, experimental ou teórica, realizada sobre o patrimônio genético ou conhecimento
tradicional associado, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um processo
sistemático de construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e
interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis” (BRASIL. Marco Legal da
Biodiversidade. Lei 13.123/2005, art. 2º, inc. X)
22 “Trabalho sistemático sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional
associado, baseado nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou pela experiência
prática, realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos,
aperfeiçoar ou desenvolver novos processos para exploração econômica”. (BRASIL. Marco
Legal da Biodiversidade. Lei 13.123/2005, art. 2º, inc. XI)
23 “Atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio genético e informação
sobre conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial” (MP 2.186-16/2001,
artigo 7º, inciso VII). O Marco Legal da biodiversidade não dispõe de conceito sobre
bioprospecção.
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Número de Processos

2010 - 05 processos
2011 - 01 processo
2012 - 08 processos
2013 - 02 processos
2014 - 01 processo
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7
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3

2010
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2011

1
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0

2013
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De acordo com o apresentado, pode-se observar um baixo acesso legalmente
constituído ao conhecimento tradicional associado de comunidades tradicionais, bem
como concessões nesse sentido e período. Decerto, uma pesquisa que conjugue o
acesso a patrimônio genético com conhecimentos tradicionais deverá ser realizada; a
hipótese é de existência de mais processos com autorizações concedidas. Entre outros
fatos que informam essa hipótese, temos o anúncio da empresa de cosméticos Natura
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de que em 2011 trabalhou com 32 comunidades (3235 famílias), cuja renda chegou a
10 milhões de reais, dos quais 1,6 milhões de reais eram benefícios compartilhados
para uso da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado24.
Além desses processos deliberados, 8 (oito) não foram deliberados e 9 (nove)
foram remetidos ao IPHAN, credenciado pelo CGEN para emitir autorizações de acesso
ao conhecimento tradicional associado sem acesso ao patrimônio genético para os fins
de pesquisa científica25.
Por fim, indicar que o único processo concedido em 2011 teve com finalidade a
bioprospecção e o desenvolvimento tecnológico, motivo pelo qual aparece nas duas
categorias.

CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. O patrimônio cultural imaterial das comunidades indígenas e locais associados à
biodiversidade são um patrimônio, uma herança de soberana importância à
sobrevivência da vida na Terra, especialmente porque essas comunidades são as
conhecedoras por excelência do meio em que habitam, da biodiversidade e das
melhores formas de conservá-la e utilizá-la sustentavelmente. Promovem, portanto o
adequado desenvolvimento sustentável.

2. Os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade constituem uma
importante fonte de desenvolvimento para as comunidades locais e indígenas. Portanto,
o acesso juridicamente válido, por meio do consentimento prévio informado e do Acordo
de Repartição de Benefícios, supõe um incontestável meio de desenvolvimento
econômico, ambiental e social para as referidas comunidades.

3. As concessões do CGEN para acesso específico a conhecimento tradicional
associado à biodiversidade entre os anos de 2010 e 2015 são bastante inexpressivas
diante a abundância desses saberes no território nacional, sobretudo nas região norte
do Brasil, e o expressivo interesse da indústria, especialmente a farmacêutica e a de
cosméticos, em atenuar o tempo da pesquisa em laboratório e assim dispor de um
produto rentável em menos tempo. Apenas 17 concessões em cinco anos, sendo que

24

NATURA.
Relatório
Anual.
2001.
Disponível
em:
<http://natu.infoinvest.com.br/ptb/4130/RelatorioAnual_2011_completo_gri_port.pdf >
25
Deliberação CGEN nº
279,
de 20/09/2011.
Disponível em: <
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Deliberacao_CGEN_279_2011.pdf
>
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no ano de 2015 não houve nenhuma, possivelmente pelo fato da aprovação, em maio,
do Marco Legal da Biodiversidade, que entrou em vigor em novembro.

4. A presente investigação foi realizada com base no acesso a conhecimentos
tradicionais associados à biodiversidade, sem o acesso ao componente patrimônio
genético, o que pode denotar a baixa frequência de pedidos e concessões.

5. O conhecimento é um dos instrumentos prevalecentes na possibilidade de
progressão. O reconhecimento e tutela dos saberes tradicionais de comunidades
originárias é essencial em tanto que promotores das subjetividades e desenvolvimento
desses povos, da continuidade da diversidade, da oportunidade de revelação da
pluralidade e necessário diálogo de saberes e das expectativas de viabilidade de um
desenvolvimento sustentável local.
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SABERES TRADICIONAIS, DIVERSIDADE ECOLÓGICA E LINGUÍSTICA: O
CONHECIMENTO ETNOECOLÓGICO DO POVO KALUNGA - GO
Gilberto Paulino de Araújo1
Universidade Federal do Tocantins - UFT
1. INTRODUÇÃO

O processo de interação do ser humano com o meio ambiente nos revela que os
diversos povos ou civilizações desenvolveram saberes que lhes garantiu muito mais que a
simples subsistência ou manutenção das necessidades básicas para sua sobrevivência,
como abrigo e alimentação. Dito de outro modo, sempre fomos e seremos dependentes da
natureza para garantir o nosso bem-estar material e imaterial.
Cumpre ressaltar que a busca constante pela compreensão e "domínio" do ambiente
do qual fazemos parte, imprimiu um modo de vida às sociedades modernas pautado na
permanente exploração dos recursos naturais, levando-nos, muitas vezes, a enxergá-la
apenas como uma fonte "inesgotável" de bens para o acúmulo de riquezas e poder.
Por outro lado, há grupos étnicos ou diferentes culturas que têm se relacionado de
maneira mais harmoniosa com o meio ambiente, desenvolvendo práticas de convivência ou
valores alicerçados no cuidado e respeito às outras formas de vida, tais como comunidades
indígenas e/ou povos tradicionais.
É possível perceber que o modo de vida de tais grupos humanos é permeado por
saberes e práticas sociais que revelam a inter-relação entre a diversidade ecológica, cultural
e a diversidade linguística. Isto quer dizer que, assim como a diversidade biológica é
resultado de milhares de anos de evolução (interação entre as espécies, migrações para
novos ambientes, adaptação a mudanças climáticas, etc.), também a diversidade cultural e
linguística (ou diversidade etnolinguística) é decorrente da dispersão e interação dos grupos,
uns com outros e com novos ambientes ao longo dos séculos (RODRIGUES, 2001).
Estudos como o de Maffi (2001), On biocultural diversity: linking language,
knowledge, and the environment, têm revelado de que forma as populações tradicionais têm
administrado os seus ecossistemas por meio de práticas sociais e econômicas que fogem à
lógica do capital moderno. Estas pesquisas evidenciam a necessidade de defesa da
diversidade linguística, cultural e biológica, tendo em vista que a diversidade de línguas (e
suas variantes) é um componente vital da diversidade cultural do planeta. Isto quer dizer que

1

Doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. Professor
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo: Artes Visuais e Música - Universidade Federal do
Tocantins/Campus Arraias.
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a diversidade cultural e a diversidade biológica não só estão intimamente interligadas como
são interdependentes. Todavia, assim com as espécies biológicas, muitas línguas e culturas
encontram-se ameaçadas, em âmbito mundial, devido à demasiada e permanente
degradação ambiental.
Diante disso, o presente trabalho insere-se nos estudos que integram ecolinguística
e etnociências (SARLES, 1966; DIEGUES, 2001; CAMPOS, 2002; COUTO, 2007). De
maneira específica aborda as inter-relações entre diversidade cultural, biológica e linguística
com base no conhecimento etnoecológico do povo Kalunga - comunidade quilombola que
habita o nordeste goiano.
A respeito da metodologia empregada, a pesquisa fundamenta-se na revisão
bibliográfica de autores de referência na temática em pauta, bem como na abordagem
qualitativa e etnográfica, isto é, busca a compreensão dos significados com base nas
observações e interpretações provenientes do contato direto ou vivência na comunidade
Kalunga.
O trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: (a) breve apresentação do
percurso histórico e das características do povo Kalunga; (b) conceituação sobre
etnociências e ecolinguística; (c) abordagem sobre o conhecimento etnoecológico kalunga;
e por último, nas considerações finais, (d) discorre sobre a necessidade da valorização e
proteção dos saberes tradicionais.

2. O POVO KALUNGA

A história do povo kalunga nos remete ao ciclo do ouro goiano no século XVIII exploração das minas nos arraiais de Cavalcante e Monte alegre -, e,

nos séculos

seguintes, o crescente processo de ruralização, caracterizado pelo período de transição
para a pecuária e, atualmente, monocultura de grãos (principalmente o cultivo da soja).
A trajetória desse povo constitui a própria história de formação da sociedade
brasileira. A luta pela liberdade, seja por meio do aforramento ou da abolição da
escravatura, perdurou e permanece até hoje por melhores condições de vida, respeito aos
saberes e às tradições, preservação e manutenção de seu território, entre tantos outros
elementos que garantem a dignidade humana.
Conforme Baiocchi (1999), a região do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural
Kalunga, localizada no nordeste de Goiás, é uma área de 237 mil hectares, constituída por
cinco núcleos que abrigam cerca de cinquenta grupos de base familiar: Vão de Almas, Vão
do Moleque, Ribeirão dos Bois, Contenda e Kalunga.
A região na qual se encontra o povo kalunga compreende os municípios goianos de
Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre. As estradas de acesso às comunidades
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apresentam condições precárias pelo fato de não serem pavimentadas e devido às próprias
características naturais da região (relevo acidentado e cerrado nativo preservado). Nas
comunidades, há várias manifestações culturais como folias, dança da sussa, festejos e
romarias a Santo Antônio, São Sebastião, Nossa Senhora do Livramento e da Abadia e
outras comemorações tradicionais que contam com a organização e participação da
população local.
O povo kalunga habita o seu território há mais de dois séculos, o que indica um
percurso histórico de complexa interação com o meio ambiente local (o bioma cerrado do
nordeste goiano). A produção e a colheita envolvem os membros das famílias, atividades
estas responsáveis pela base de seu sustento que vem da agricultura de subsistência
(plantio de arroz, feijão, milho, mandioca etc.) e da criação de animais (porcos, galinhas,
bois e vacas).
As ervas medicinais e os frutos do cerrado também são elementos de cura e
complementação alimentar. Ainda que exploratória, como toda ação humana no meio
ambiente, percebemos que a forma como lidam com a natureza reflete uma relação de
respeito e troca, por saberem que a terra é a garantia de sua sobrevivência. É neste cenário
que a comunidade construiu seu modo de vida, aprendeu e tem transmitido a seus pares os
conhecimentos necessários para a manutenção de sua identidade.
3. ETNOCIÊNCIAS

Na década de 1950 a 1970, surgiram os primeiros estudos sobre a organização do
conhecimento das populações não ocidentais, sendo estes pertencentes ao campo das
etnociências (COUTO, 2007). Segundo Sarles (1966, p. 66), "a etnociência trata do conjunto
de conceitos sobre a natureza de um universo cultural especificado que é compartilhado por
membros dessa cultura". Nesse sentido, esta área do conhecimento surge como campo do
saber voltado para a compreensão de como o mundo é percebido, conhecido e significado
pelas culturas humanas.
Todavia, Campos (2002) ressalta que a etnociência possui conceituações
diversificadas e mesmo antagônicas, podendo ser compreendida como uma entre várias
técnicas utilizáveis no trabalho etnográfico. Para o autor a partir de uma conceituação
ligada, não tanto a classificações, mas à dinâmica das relações homem/natureza, a
etnociência revela-se importante elemento para o entendimento de saberes e técnicas das
populações tradicionais.
A etnociência também é vista como ramo da ciência "[...] que parte da linguística
para estudar o conhecimento de diferentes sociedades sobre os processos naturais,
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buscando entender a lógica subjacente ao conhecimento humano sobre a natureza, as
taxonomias e classificações totais” (DIEGUES, 2001, p. 78).
Dentre os precursores das etnociências, vale destacar os antropólogos Claude LéviStrauss, Ward H. Goudenoug, Harold C. Conklin, Brent Berlin, Darrell Addison Posey, dentre
outros. Eles desenvolveram estudos em interface com a linguística (ou etnolinguística),
voltando-se para pesquisas de cunho taxonômico e/ou terminológico (nomenclatura de
cores, culinária, sistemas de curas, uso de plantas etc.) cujo objetivo era a compreensão do
sistema de conhecimento e/ou cognição das diversas culturas espalhadas pelo mundo.
Podemos observar que são inúmeras as definições, todavia o termo "etnociência" é
aqui empregado para se referir ao estudo do saber acumulado, das conceituações
desenvolvidas e dos usos dos recursos naturais por parte das diversas sociedades, ou seja,
o modo como os povos classificam seu ambiente físico e cultural (RIBEIRO, 1997).
Como nos diz Couto (2007), a etnociência (ou etnociências, no plural) diz respeito ao
conjunto de ciências que tem o prefixo "etno" acrescido, sendo que estas encontram-se
empenhadas tanto nas investigações etnográficas como também no respeito, preservação e
valorização dos ecossistemas e das culturas historicamente oprimidas pelo mundo
ocidental, a exemplo da etnoecologia, etnobotânica, etnozoologia, etnofarmacologia, dentre
outras.
Para fins do presente estudo, nos limitaremos à etnoecologia, campo voltado para a
compreensão da complexa inter-relação entre as crenças, os conhecimentos e as práticas
dos povos tradicionais.
O enfoque etnoecológico busca então integrar, comparar e validar ambos os
modelos para criar diretrizes que apontem a implementação de propostas
de desenvolvimento local endógeno ou sustentável com a plena
participação dos atores locais. Assim, seu enfoque busca encontrar
possíveis sinergias entre ambas as maneiras de valorizar o mundo e o
consequente aproveitamento dos recursos naturais (TOLEDO; BARRERABASSOLS, 2009, p. 41).

De maneira mais específica, discutimos aqui a inter-relação entre língua, povo e
meio ambiente, tendo como arcabouço teórico a ecolinguística (COUTO, 2007), conforme
apresentado no tópico seguinte.

4. ECOLINGUÍSTICA

A ecolinguística é um dos ramos da Linguística que tem como foco o estudo das
relações entre língua e meio ambiente (COUTO, 2007). O primeiro linguista a se dedicar à
inter-relação língua-meio ambiente foi Edward Sapir em seu trabalho intitulado Language
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and environment, publicado na American anthropologist 14 em 1912. O texto original foi,
posteriormente, traduzido por Joaquim Mattoso Câmara Júnior, em 1969.
Não obstante, tratando-se da língua, que se pode considerar um complexo
de símbolos refletindo todo o quadro físico e social em que acha situado um
grupo humano, convém compreender no termo “ambiente” tanto os fatores
físicos como os sociais. Por fatores físicos se entendem os aspectos
geográficos, como a topografia da região (costa, vale, planície, chapada ou
montanha), clima e regime de chuvas, bem como o que pode se chamar a
base econômica da vida humana, expressão em que se incluem a fauna, a
flora e os recursos minerais do solo. Por fatores sociais se entendem as
várias forças da sociedade que modelam a vida e o pensamento de cada
indivíduo. Entre os mais importantes dessas forças sociais estão a religião,
os padrões éticos, a forma de organização política e a arte (SAPIR, 1969, p.
44).

Vale ressaltar, todavia, que o sociolinguista Einar Haugen é considerado o pai da
ecolinguística, pois foi ele que, em 1971, conceituou 'ecologia da língua', ou ecolinguística
nos termos atuais, como o estudo das interações entre qualquer língua dada e seu meio
ambiente (HAUGEN, 1971).
No Brasil, o precursor dos estudos ecolinguísticos e principal estudioso do tema é o
linguista da Universidade de Brasília, Hildo Honório do Couto, autor da obra "Ecolinguística:
estudo das relações entre língua e meio ambiente, publicada em 2007.
De acordo com Araújo e Couto N. (2012), as principais abordagens da ecolinguística
são:
(a) Ecolinguística crítica: pesquisas de análise dos discursos político-ideológicos
relacionados às questões do ambientalismo;
(b) Ecologia das línguas: estudos das inter-relações entre as línguas ao nível da
consciência individual e ao nível social em comunidades bilíngues e multilíngues;
(c) Ecolinguística e etnociências: investiga como pequenas comunidades ou povos
tradicionais se inter-relacionam com plantas, animais e com o próprio lugar ou territórios em
que se encontram por meio da linguagem.
(d) Linguística ecossistêmica: os estudos que consideram a língua como um sistema
constituído por uma ecologia interna que se integra a um ecossistema (ecologia externa) por
meio de inter-relações funcionais.

De acordo com Couto (2007), a ecolinguística estuda as relações entre Língua (L) e
Meio Ambiente (MA) via população (ou membros de P), bem como as relações entre os
membros de P no meio ambiente, usando a língua. O autor fundamenta tal conceituação por
meio do seguinte esquema:
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Figura 1 - Esquema: Ecossistema Fundamental da Língua

No esquema, o Ecossistema Fundamental da Língua é constituído por P que se
equipara à população de organismos e T ao habitat, biótopo, enquanto, L (Língua) equivale
às inter-relações que se dão entre os organismos da mesma espécie que formam a
população. É por isso que a língua pôde ser definida como sendo o modo de os membros
da comunidade se comunicarem entre si.
Couto (2007) ressalta, ainda, que a existência de uma língua (L) depende da préexistência de um povo (P), sendo que este convive em determinado espaço ou território (T).
Dito de outro modo, o ecossistema natural da língua consiste de um povo (P), que vive em
seu território (T), falando sua própria língua (L).
Assim, a ecolinguística compreende a língua como uma complexa rede de interrelações, se dedicando ao estudo das interações verbais que se dão nos ecossistemas
linguísticos.
5. ETNOECOLOGIA DO POVO KALUNGA2

O povo Kalunga habita o seu território (localizado no nordeste goiano) há mais de
dois séculos, o que indica um percurso histórico de complexa interação com o meio
ambiente local, caracterizado pelo o bioma Cerrado. Foi nesse cenário que a comunidade
construiu seu modo de vida, aprendeu e tem transmitido a seus pares os conhecimentos
necessários para a garantia de sua sobrevivência e a manutenção de sua identidade.
De início, podemos destacar o profundo respeito desse povo com o meio em que
vivem, uma vez que "o território kalunga apresenta um cerrado bastante preservado,
principalmente nas áreas com topografia acidentada, nas vertentes dos morros e serras".
(MARTINS, 2012, p. 244). Embora suas atividades diárias tenham impacto direto no bioma

2

A presente seção encontra-se alicerçada no relato e análise dos dados resultantes do período de
vivência no povoado Engenho II para acompanhamento de dois colaboradores (especialistas da
comunidade no conhecimento etnobotânico) em trilhas que levam até dois roçados de famílias
kalungas. O tópico aqui apresentado é parte integrante de minha tese de doutoramento "O
conhecimento etnobotânico dos Kalunga: uma relação entre língua e meio ambiente", defendida em
fevereiro de 2014 no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília.
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devido ao uso dos recursos, como, por exemplo, a construção de suas casas, com a retirada
de madeira e o uso de palhas de diferentes espécies de palmeiras; a supressão de áreas de
mata para a preparação do terreno para seus roçados, além da presença de gado etc., o
seu modo de vida simples cria as condições necessárias para se extrair da natureza o que é
essencial sem que isso provoque grandes prejuízos aos ecossistemas locais.
O contato direto e permanente com a natureza local (fauna, flora, córregos, rios,
cachoeiras, relevo etc.) propiciou aos Kalunga um conhecimento amplo e uma adaptação ao
seu nicho. Por exemplo, o fato de saírem de suas casas e percorrerem a pé (contando no
máximo com a ajuda de um burro ou cavalo para o carregamento da carga) um caminho de
relevo acidentado que fica a cerca de 6 km de suas roças evidencia o conhecimento de que
o próprio solo e a vegetação destes locais possuem as condições favoráveis para o plantio,
as chamadas "terras de cultura".
Dito de outro modo, a escolha do local adequado para o cultivo demonstra o
conhecimento etnoecológico3 do povo kalunga, uma vez que as fitofisionomias do Cerrado e
a topografia da região apresentam-se variáveis e, nesse caso, o rendimento das safras
depende substancialmente das condições favoráveis do solo (presença de nutrientes
minerais e água) e da maneira como lidam com a terra.
Para fins do trabalho, seguem alguns relatos a respeito do saber etnoecológico
kalunga, tendo como referência a entrevista realizada com alguns colaboradores da
pesquisa. Ao longo da caminhada a caminho de uma das roças, a seguinte pergunta foi
feita a um dos especialistas da comunidade, aqui citado por seu sobrenome, Oliveira: vocês
escolhem fazer a roça nesse local, por quê?
"Porque é o seguinte, logo nois descer ali o senhor vai ver a diferença da terra. Aquela terra que nois
tava nela ali é uma terra arenosa, terra de brejo, terra de cerradão; ela é uma areia, né, e essa aqui
ela é uma, ela é uma terra roxa. Terra roxa de barro. É uma terra que ela não precisa preparar ela pra
ela produzir. Ela já tem seus insumos lá já próprio, né, pra poder produzir".

Cabe ressaltar que a comunidade do Engenho II situa-se numa região de chapada
(pertence à microrregião da Chapada dos Veadeiros)4 caracterizada por um relevo de
planalto forte ondulado, montanhoso e escarpado, com uma altitude média variando de 800

3

A expressão 'conhecimento etnoecológico' foi aqui empregada para se referir ao saber empregado por este povo
no manejo das plantas, do solo, na criação de animais etc.
4

A microrregião da Chapada do Veadeiros é formada por oito municípios: Alto Paraíso de Goiás, Campos
Belos, Cavalcante, Colinas do Sul, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, São João D'Aliança e Teresina de
Goiás. Fonte: Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informações Socioeconômicas - SEPIN - (2012).
Disponível em:< http://www.seplan.go.gov.br/sepin/down/mapas/microrregioes%20-%20ibge/ microrregiao_
da_chapada_dos_veadeiros.pdf>. Acesso em 13/11/2013.
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a 1.650 metros, com solos rasos e quase sempre pedregosos, o que explica a baixa
fertilidade natural de algumas áreas.
Em Goiás, os tipos de solos predominantes são os latossolos (presença de argilas
revestidas por óxidos de ferro, responsáveis pelas cores avermelhadas), com uma
abrangência geográfica de cerca de 52% das terras. A maior parte dos latossolos é pobre
em nutrientes vegetais. Nas localidades da Chapada, há o predomínio de cambissolos (solo
raso, com uma camada superficial de material orgânico, em geral, cascalhento e
pedregoso), solos litólicos (com frequente ocorrência de cascalhos e fragmentos de rocha
no seu perfil, grande susceptibilidade à erosão, típicos de áreas de relevo acidentado) e
latossolos vermelho amarelo (FELFILI, 2007; GEOGOIÁS, 2002).5
As informações técnicas sobre o solo foram aqui brevemente citadas apenas para
ressaltar que, até pouco tempo, grandes áreas do Cerrado eram consideradas inapropriadas
para a agricultura devido a sua acidez e baixa fertilidade. Contudo, o processo de
mecanização e a adição de fertilizantes fizeram com que este bioma se tornasse um dos
mais explorados pelo agronegócio.
Paradoxalmente, os Kalunga mantiveram (e mantêm) o Cerrado em pé, vivendo do
extrativismo e cultivando as áreas de solo favoráveis à agricultura. Percebemos, assim, que
o conhecimento etnoecológico integra o conhecimento dos diferentes elementos que
compõem o ambiente como um todo. Nesse caso, além da identificação das espécies da
flora, os membros da comunidade conseguem associar a caracterização dos tipos de solos
ao predomínio entre as formas fitofisionômicas do Cerrado. Isto quer dizer que, sem que
fizessem o uso de tecnologias modernas, muito antes que o Cerrado passasse a ser
explorado para a produção monocultora, esse povo já havia desenvolvido um conhecimento
sobre em quais áreas plantar e que técnicas mais adequadas deveriam ser empregadas, de
modo a garantir a sua subsistência e a preservação dos ecossistemas.
Desse modo, observamos que os Kalunga distinguem as diferentes fitofisionomias do
Cerrado, como pode ser visto em outro trecho da fala de nosso colaborador (Oliveira), ao
ser questionado a respeito do porquê ter utilizado a expressão "cerradão", momento em que
mostrava uma das áreas pela qual passávamos durante a nossa trilha:
"Eu aceito, eu voto nesse nome cerradão, porque dentro desse nosso cerradão nois temos várias e
várias espécies de árvores frutifras, comestíveis, né. Então, ela tá formada do coqueiro do grande.
Tem três espécie do coqueiro, né, dentro dessa área do cerradão, comestível, né, tanto humano
quanto animais. E nois temos árvores frutifras comestíveis também”. E as alturas das árvores, aqui é
5

Maiores informações sobre o solo e fitofisionomias da região, ver: FELFILI, Jeanine Maria et al. Biogeografia
do bioma cerrado: vegetação e solos da Chapada dos Veadeiros. - Brasília: Editora Universidade de Brasília:
Finatec, 2007; e GEOGOIÁS 2002. Goiânia: Agência Ambiental de Goiás: Fundação CEBRAC: PNUMA:
SEMARH, 2003.
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diferente de lá? Da mata sim, totalmente diferente, né. Porque o cerradão, ele tem uma altura e a
mata é outra altura”.

De maneira mais específica, segue o detalhamento feito pelo referido colaborador a
respeito da distinção das características do Cerrado.
“Lá é mais alto, na mata é mais alto. Bom, vareia, porque assim, aqui tem as mais alta, as mais baixa
e as pequena. Lá também tem as mais alta, as mais baixa e as pequena. Só que as mais altas daqui
é mais baixa do que as de lá, entendeu? Cada vez mais as de cá é mais pequena. Só que a de cá é
resistente, é resistente ao fogo, várias planta dessa aí ela tem a casca, ela já a casca da própria
madeira, ela já é uma proteção contra o fogo, então, o fogo vem mais não mata. Não mata a árvore.
E a terra de cultura lá é muito difícil o senhor vê uma árvore de madeira cascuda, ela é madeira lisa.
Igual aquele carvoeiro-branco lá. Lembra que eu falei pro senhor que ele é liso, né. Então, assim ele
tem facilidade de morrer com o fogo. Já o carvoeiro- preto, ele não morre com o fogo muito rápido. A
casca dele, ele já é do cerrado. Então a casca dele já é protetora do fogo”. E tem espécie que tem
aqui que não tem lá, né? Que não tem lá. Porque aquele carvoeiro-branco lá ele é da mata, né.
Aquele que a gente viu lá. E o carvoeiro-preto ele é do cerradão”.

Muito mais do que a nomenclatura utilizada, interessa-nos a descrição feita pelo
colaborador, na qual se percebe a capacidade de distinguir as características que compõem
as várias fitofisionomias do bioma Cerrado, como a variação de espécies da flora e a
constituição do solo, como já foi dito.
Segundo Walter (2006, p. 133), "a terminologia adotada para os tipos de vegetação
do bioma varia amplamente entre as definições dos diferentes autores, tanto em relação aos
termos e critérios usados, quanto com relação aos limites conceituais de cada termo". Em
seu estudo sobre as "Fitofisionomias do bioma Cerrado: síntese terminológica e relações
florísticas", o autor reuniu um total de 774 expressões para as variações fitofisionômicas.
Para além do uso do termo "cerradão", ou simplesmente a nomeação, é possível
verificar que o conhecimento etnoecológico dos povos tradicionais não pode ser de forma
alguma desprezado, uma vez que a caracterização feita pelo povo kalunga demonstra um
alto grau de reflexão, interpretação e conhecimento do meio ambiente local.
Veremos adiante que a distinção feita pelos colaboradores (embora empreguem
outra terminologia) mantém uma forte relação com o que é apresentado pela literatura da
academia a respeito das diferentes fitofisionomias do Cerrado (SAMPAIO, 2007)6:

6

Informações complementares podem ser vistas em: SAMPAIO, Cárita da Silva. Abordagem
metodológica baseada nos dados multitemporais MODIS EVI/NDVI para classificação da cobertura
vegetal na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros/GO. 73f. (UnB-IH-Dep. Geografia,
mestre, Gestão Ambiental, 2007).
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a) Mata Ciliar: formação florestal que acompanha rios de médio e grande porte,
composta por árvores de altura entre 20 e 25 metros, com cobertura arbórea de 50 a
90%.
b) Mata de Galeria: formação florestal que acompanha rios de pequeno porte e os
córregos dos planaltos do Brasil central, formando corredores fechados (galerias).
Ocorrem nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem. A altura média do
estrato arbóreo varia entre 20 e 30 metros, com cobertura de 70 a 95%.

c) Mata Seca: a formação florestal apresenta diferentes níveis de caducifólia (perda
de folhagem) durante a estação seca em função das condições químicas, físicas e,
principalmente, da profundidade do solo. A altura média do estrato arbóreo é entre
15 e 25 metros de cobertura variante - na estação seca, menos de 50% e na estação
chuvosa, de 70 a 95%.

d) Cerradão: formação florestal com aspectos xeromórficos (condições de seca). Do
ponto de vista fisionômico é uma floresta, mas floristicamente é mais similar a um
cerrado. Dossel com cobertura arbórea que oscila entre 50 e 90% e altura média de
8 a 15 metros (em geral, os solos são de média e baixa fertilidade, pertencentes às
classes dos latossolos e, em menor proporção, dos cambissolos).

e) Cerrado Sentido Restrito (Cerrado sensu stricto): formação savânica com a
presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas e retorcidas, geralmente com
evidências de queimadas. Arbustos e subarbustos encontram-se espalhados. Os
troncos das plantas, em geral, possuem cascas com cortiça grossa, fendida ou
sulcada e as folhas são rígidas e coriáceas, caracterizando um aspecto de
xeromorfismo (adaptações estruturais e funcionais que minimizam a perda de água
por evaporação). Entretanto, espécies arbóreas que possuem raízes profundas não
sofrem restrição hídrica na estação seca. O Cerrado Sentido Restrito apresenta
ainda uma subdivisão em função de fatores físicos condicionantes: Cerrado Denso,
Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre.

f) Parque de Cerrado: formação savânica presente em pequenas elevações do
terreno denominadas "murundus". Apresenta árvores de altura média de 3 a 6
metros, formando uma cobertura arbórea de 5 a 20%. A flora é semelhante ao
Cerrado Sentido Restrito, no entanto, com melhor tolerância à saturação hídrica do
perfil do solo.
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g) Palmeiral: formação savânica caracterizada pela presença de uma só espécie de
palmeira arbórea. Em geral, os palmeirais do Cerrado encontram-se em terrenos
bem drenados, com a ocorrência de espécies como a macaúba, a gueroba e o
babaçu. Em solos mal drenados (brejos), os palmeirais se caracterizam pelo buritizal
que formam um dossel de 40 a 70% de cobertura arbórea, com uma altura média de
12 a 20 metros.

h) Vereda: formação savânica caracterizada pela presença da palmeira arbórea
Mauritia flexuosa (buriti) em meio a agrupamentos mais ou menos densos de
espécies arbustivo-herbáceas e circundadas por campo limpo, geralmente, úmidos.
Os buritis não formam um dossel e a sua altura média é de 12 a 20 metros. A
ocorrência da vereda condiciona-se ao afloramento do lençol freático.

i) Campo Sujo: formação campestre com arbustos e subarbustos esparsos cujas
plantas são constituídas por indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas
do Cerrado Sentido Restrito. Em solo bem drenado, a formação recebe o nome de
Campo Sujo Seco. Quando o solo é pouco drenado, ocorre o Campo Sujo Úmido ou
os Murundus.

j) Campo Rupestre: formação campestre cuja ocorrência se dá nas frestas de
afloramentos rochosos e em ambientes de altitudes superiores a 900 metros, onde
há ventos constantes, dias quentes e noites frias. São solos ácidos, pobres em
nutrientes e a disponibilidade de água é restrita. A composição florística varia em
função do substrato (profundidade do solo, fertilidade, disponibilidade de água, etc.)
e os indivíduos lenhosos concentram-se nas fendas das rochas, enquanto outras
espécies podem crescer diretamente sobre as rochas, sem que haja solo, como é o
caso de algumas Aráceas e Orquidáceas.

k) Campo Limpo: formação campestre com raros arbustos e ausência completa de
árvores. Ocorre em diversos ambientes de diferente topografia (variação no grau de
umidade, profundidade e fertilidade do solo). É encontrada com mais frequência nas
encostas, nas chapadas, nos olhos d'água, circundando as veredas e na borda das
matas de galeria. Quando ocorrem em áreas planas contíguas aos rios e inundadas
periodicamente, são chamadas de "Campo de Várzea", "Várzea" ou "Brejo".

É possível perceber inúmeros elementos de distinção utilizados na categorização
feita pela ciência dita normal, os quais são compartilhados na caracterização feita pelo povo
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Kalunga a respeito das fitofisionomias do cerrado7, como: as diferentes texturas do solo, a
menor ou maior abundância de água, a altura das árvores, o tipo de vegetação
predominante e, certamente, outros aspectos que não foram citados, mas que compõem o
saber etnoecológico da comunidade. Além disso, a taxonomia desses habitats mantém
correspondência com o seu caráter funcional, isto é, ela está associada aos usos da
comunidade, podendo ser compreendida em termos do manejo de paisagem (ALMADA,
2012).
Podemos constatar tais aspectos por meio das citações provenientes das entrevistas
realizadas com vários membros da comunidade. Apesar de extensas, optei por manter
essas citações pelo fato de cada uma delas apresentar detalhes das fitofisionomias do
Cerrado que revelam conhecimento tão específicos, especializados, técnicos quanto os
conceitos apresentados por áreas da ciência moderna (como a geografia, por exemplo).
"Tem o buriti, né, o buriti o pessoal usa pra pá e pra tirar, comer também, né. Tem o cabeçudo o
pessoal usa pra tirar a palha pra fazer vassoura, chapéu essas coisa. [...] É coco cabeçudo. Tem um
outro coquinho tem o nome de licuri, também. Ele dá só um cachinho lá, o pessoal usa pra comer
também, quebrá e tirar a bajem. Tem um outro bem rasteirinho que o pessoal chama ele de catolé,
usa pra comer também, né. [...] Todos esses aí tem ainda aqui no cerrado. Vai depender assim, né,
porque o piaçava e o pindoba você só vê nessa região de certo meio aqui pra baixo. Pra aqui pra
esse lado aqui cê andar você não vê. O daiá (indaiá), cê arranja aqui nessa região aqui, na chapada.
O indaiá, o buriti, o licuri, o catulé, né. Tem um outro licurizinho também que a gente come também,
mas só tem aqui na chapada" (FSR - 34 anos).

"[...] Olha, tem lá no cerrado, nas matas tem angélica, tem a mutamba, temos a itaipoca. A itaipoca é
madeira que faz colher de pau. [...] A angélica ela dá uma fruta que a gente come, também é gostosa.
A mutamba também a gente come, é frutífera, né, e aqui no cerrado num tem, é diferente. [...] É a
terra de cultura, lá tem também a casaca e a mamoninha. [...] Ela é molinha pra cortar, a cinza é
muito bacana pra fazer sabão, sabão de dicuada. [...]Aqui não tem, no cerrado. [...] O gonçalo é só
em terra de cultura. É igual o coco macaúba, é só terra de cultura, tem algum pé de coco aqui e
você vê uns caroço que jogaram por aí [...] Na verdade só é aprovado mesmo em terra de cultura. É
nativo. [...] Tem muitas árvores que não têm aqui no cerrado e tem nas nas matas. Lá é sortida, é
totalmente diferente do que tem aqui. [...] Outra coisa também tem lá que aqui não tem, é o cheiro da
terra, lá. Você chega lá, quando vai descendo a serra, lá vai separando a terra do solo fraco com o
solo de cultura, você sente aquele cheiro agradável, é totalmente diferente o cheiro.[...] Cheira
mesmo, cheira total e essa aqui você não sente cheiro de nada, você anda aqui e não sente cheiro de
nada. [...] E a de lá não você anda assim pra todo lado que você vai, vai sentindo esse cheiro. [...] E
7

Em seu estudo sobre o "Manejo da floresta secundária, capeiras, campos e cerrado (Kayapó),
Posey (1997), descreve a classificação feita pelos Kayapó para distinguir a variação das ecozonas
dos campos e cerrados. O autor ressalta que tais categorias refletem a complexidade e a variação
das ecozonas. Carneiro (1997), também apresenta a classificação florestal feita pelos Kuikúro
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no cerrado é típico mesmo é o jatobá, é o próprio pequi também, o pau-de-terra, né. Tem o baru e
agora tá começando aqui que não tinha, vindo do sertão. [...] É, tem também o caju, no cerrado, tem
a mangaba, tem o baquari, tem o, aqui não tem a cagaita, mas lá tem a cagaita, também tem no
cerrado. [...] É mais típica da serra, né, aí de onde vem a canela- de- ema também. A lenha dela é
boa pra acender fogo, né [...] tem uma que dá uma flor também, aquela flor é muito boa pra
pneumonia também. [...] Tem um tal de arcansu, também na serra. [...]Ele é doce, pega uma raizinha
dela e engole o caldo, num instante corta a tosse, ela é docinha, docinha" (SSR -58 anos).

"Esse aqui é mandiocão. É típica do cerrado, do morro, ela é remédio também e é fruta pros
passarinho”. [...] Sambaibinha, ele é medicinal também e a folha é muito cheirosa". [...] Não, cresce
maiorzinha assim, mas não é muito não. [...] O frutinho serve pra brincar. Serve pra brincar e a flor é
cheirosa, perfuma o cerrado. [...] O nome da árvore que a gente pega daqui pra roça eu vou falar
depois, vamos falar do campo. Aí, esse é do campo. Serve pra comer e, também, o entrecasco serve
de remédio também. A gente usa também. [...]Jacarandá é uma madeira dura e bonita, dá na mata e
no cerrado. Tive oportunidade de vê a madeira dela, é bonito, é um amarelo, assim, amarelinho,
onde é vermelho, é vermelhinho, tipo jacarandá" (SILVA- 45 anos).

"É japicanga-do-campo, tem a da floresta que é boa pra coluna e tem essa aqui do campo que é boa
pra urina e pessoa que tiver sentido privação dos rins. Essa aqui é a japicanga-do-campo" (ROSA 60 anos).

A interação constante com o meio ambiente natural faz parte do modo de vida da
comunidade kalunga, e isso, de algum modo, nos mostra que a leitura e compreensão de
seu espaço não estão relacionadas apenas à sua capacidade de implementar estratégias de
manutenção da vida, ou seja, não decorre somente da busca dos recursos materiais
disponíveis na natureza devido às condições adversas. Tal fato nos levaria a pensar que as
populações tradicionais, como os indígenas, por exemplo, nomeariam e conceituariam "as
coisas" unicamente em função de suas necessidades.
É certo que o interesse dos povos tradicionais pelas plantas e animais, ou melhor
dito, pelo mundo do qual fazem parte, não é inspirado unicamente pelos reclamos de seu
estômago, como nos diz Lévi-Strauss (1989), em seu livro O Pensamento Selvagem, ao se
referir a diversas comunidades autóctones espalhadas pelos vários continentes. Para ele,
um conhecimento desenvolvido tão sistematicamente não pode ser função apenas de sua
utilidade prática, isto é, "[...] as espécies animais e vegetais não são conhecidas porque são
úteis; elas são consideradas úteis ou interessantes porque são primeiro conhecidas (LÉVISTRAUSS, 1989, p. 25).
É prudente ressaltar que não desconsideramos, de modo algum, a busca pela
satisfação das necessidades imediatas (alimentação, moradia, cura das doenças etc.) como
componente integrante do processo de conhecimento e compreensão de seu meio
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ambiente. Contudo, deve-se considerar que o saber tradicional também repousa sobre
operações lógicas que respondem ao mesmo interesse de saber da ciência ocidental.
Outro aspecto que merece destaque é o processo de nomeação e conceituação dos
elementos que compõem o meio ambiente da comunidade Kalunga (tipos de plantas, solos,
paisagens e/ou fitofisionomias do cerrado etc.), evidenciando que o conhecimento
tradicional desse grupo é caracterizado por uma terminologia estritamente relacionada ao
seu conhecimento etnoecológico.
Nesse sentido, o conhecimento etnoecológico kalunga nos mostra como os membros
desta comunidade interagem, trocam experiências, repassam seus conhecimentos,
preservam suas tradições e lidam com o meio ambiente, sendo que estes elementos
integram a diversidade biológica, cultural e linguística da comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, um dos principais objetivos das etnociências diz respeito à proteção e
valorização dos saberes das diferentes culturas, elemento fundamental para a compreensão
e respeito mútuo entre os povos. Mais do que isso, é preciso traduzir as pesquisas e
estudos em ações práticas e políticas públicas voltadas para o reconhecimento e uso
desses saberes na resolução dos problemas, principalmente, aqueles que têm provocado
grandes danos ao meio ambiente.
Cumpre ressaltar que a recente Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, dispõe sobre
o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional
associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da
biodiversidade. Entretanto, foram quase duas décadas para a promulgação de uma lei com
vistas ao ordenamento jurídico brasileiro, em âmbito federal, a respeito do acesso aos
conhecimentos tradicionais e sua associação à biodiversidade.
Vale lembrar que o não reconhecimento dos saberes tradicionais quando
comparados aos conhecimentos da ciência dita normal por parte de determinados grupos da
sociedade, não corresponde, necessariamente, à sua desvalorização do ponto de vista
econômico. Sabemos que ainda hoje é comum a exploração da biodiversidade, assim como
dos conhecimentos das comunidades autóctones e/ou tradicionais, sendo o Brasil um dos
principais alvos dessas práticas criminosas.
Por outro lado, há tentativas constantes do capital, e até mesmo por parte da
academia e instituições públicas, de forçar comunidades camponesas a mudarem suas
práticas agrícolas e/ou modo de produção, assim como o seu próprio modo de vida, por
influência de práticas de consumo que não correspondem à sua realidade ou sistema de
valores, crenças e tradições.
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Por fim, o reconhecimento e a valorização dos saberes dos povos tradicionais
demonstram que novas metodologias, estudos e pesquisas precisam estar associados a
práticas interdisciplinares e mais participativas, em prol de práticas políticas e sociais que
propiciem novos marcos para o desenvolvimento humano sem perder de vista a
sustentabilidade e o respeito à diversidade biológica, cultural e linguística.
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COMUNIDADES TRADICIONAIS GERAIZEIRAS E SEUS PROCESSOS DE
RESISTÊNCIA E RETOMADA TERRITORIAL FRENTE À EXPROPRIAÇÃO DE
TERRAS
Autor: Jonielson Ribeiro de Souza1
RESUMO
As comunidades tradicionais geraizeiras no norte do Estado de Minas Gerais sofreram
grave ameaça à sua sobrevivência física e cultural devido às dificuldades para
permanecer em seus territórios durante o regime militar, a partir da década de 1970.
Diversas comunidades foram expropriadas de áreas tradicionalmente ocupadas por
grandes empreendimentos, principalmente pela monocultura de eucalipto e pinho.
Parte dessa expropriação se deu pela cessão de milhares de hectares, via
arrendamentos facilitados pelo Governo, para empresas reflorestadoras. A expansão
do monocultivo desencadeou também graves prejuízos ambientais, como o
comprometimento das fontes d’água, dentre outros, na contramão do uso sustentável
que

as

populações

faziam

dos

recursos

naturais.

Essas

consequências

socioambientais fizeram surgir diversos processos de resistências de comunidades,
que hoje lutam pela retomada territorial e recuperação ambiental em suas áreas. Este
trabalho propõe discutir como algumas dessas comunidades, especialmente as
comunidades de Sobrado, Raiz e Moreira, localizadas no Município de Rio Pardo de
Minas, se colocam nesse processo de disputa. A partir da problematização dos
conflitos socioambientais vivenciados pelos geraizeiros, são analisadas estratégias
organizativas – incluindo processos de autorreconhecimento, retomada e criação de
novas leis – as quais têm tensionado o Estado no reconhecimento de direitos e desses
territórios.

Introdução
Este trabalho2 analisa processos de resistência de comunidades geraizeiras do
Norte do Estado de Minas, diante das expropriações territoriais sofridas desde a
década de 1970, durante o regime militar. A discussão parte dos aspectos gerais da
mobilização de dezenas de comunidades, situadas na microrregião do Alto Rio Pardo3
(ver figura 1), em prol da retomada territorial, até focar na situação específica de três
1

Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Especialista em
Direitos Sociais do Campo pela Universidade de Goiás (UFG) e cursa o Mestrado Profissional em
Sustentabilidade junto a Povos e Terras Profissionais (MESPT), do CDS/UnB
2
Este trabalho é baseado em resultados parciais da pesquisa no MESPT – CDS/UnB
3
A microrregião do Alto Rio Pardo abrange uma área de 16.502,30 Km² e é composto por 17 municípios.
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comunidades, Sobrado, Raiz e Moreira, localizadas no município de Rio Pardo de
Minas.

Figura 1 – Localização da Microrregião Alto Rio Pardo no Norte do Estado de Minas Gerais

Fonte: ARAÚJO, 2015.

A pesquisa está sendo realizada a partir de um trabalho empírico e de fontes
bibliográficas, que seguem anexas, e de fontes documentais, que incluem noticiários,
atas de reuniões, processos judiciários, assim como relatórios ou documentos,
produzidos a partir das ações nas, e das, comunidades. A intenção é que o trabalho
possa contribuir com os processos vividos pelas comunidades, tanto em nível reflexivo
quanto prático, na busca por caminhos que possam efetivar o reconhecimento de seus
direitos. Para Thiolent (1986), contribuir com a mudança da realidade dos sujeitos
estudados é um pressuposto básico da pesquisa-ação. Para isso, busca-se apoio em
ferramentas metodológicas que propiciem a construção de um processo de estudo e
práticas conjuntas com as comunidades e com a rede de apoiadores4. Não poderia ser
4

Por rede de apoiadores entende-se diversas instituições e organizações, formais ou não, que
historicamente vêm contribuindo para a organização das comunidades geraizeiras em processos de
retomada de território, como o Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) de Rio Pardo de Minas, o Centro
de Agricultura do Norte de Minas Gerais (CAA/NM), universidades, o próprio Movimento Geraizeiro e a
rede sociotécnica, da qual faço parte, que é composta por lideranças sociais e sindicais, advogados,
intelectuais orgânicos e técnicos de diversas áreas do conhecimento que prestam serviços de assessoria
a agricultura familiar e às comunidades em diferentes esferas de demandas.
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diferente, já que as comunidades geraizeiras estão em pleno movimento de resistência
e organização para conquista de direitos.
Boa parte das informações foram produzidas a partir de entrevistas semiestruturadas com lideranças geraizeiras e moradores das comunidades. Caminhadas
pelas áreas de disputa, guiadas por militantes, também foram importantes para
entender a relação dos moradores com seu território. A observação participante me
propiciou acompanhar momentos reflexivos e organizativos, como as reuniões
ordinárias das associações, as ações diretas e de convívio coletivo, como cultos
religiosos

ou

festividades

e

também

processos

de

autorreconhecimento

e

conferências.
O texto foi dividido em quatro partes, além desta introdução. A primeira delas
traz uma síntese do processo histórico de como se deu a ocupação territorial da
população tradicional geraizeira e sua formação identitária, até a mais grave ameaça a
sua sobrevivência física e cultural sofrida durante o regime militar no Brasil, na
segunda metade do século XX. A segunda parte faz uma análise sobre o processo de
resistência de uma forma geral, suas configurações e características mais
expressivas. Conceitos teóricos são utilizados para clarear o entendimento desses
processos enquanto conflitos territoriais e socioambientais. Contém também uma
síntese dos aspectos legislativos mais recentes, que vão ao encontro dos interesses
das populações tradicionais.
A terceira parte traz, de forma resumida, o contexto particular de cada uma das
três comunidades, sendo que cada uma passa por estágios diferentes em seus
processos de resistência. A comunidade Sobrado recentemente conquistou a
aprovação de uma Lei Municipal de reconhecimento e proteção de seu território. A
comunidade Raiz, há quase dez anos, vêm resistindo e traçando estratégias em prol
de sua permanência e retomada do território. Já Moreira estaria numa fase inicial de
expressão do conflito.
As considerações finais indicam, a partir das análises feitas, pontos em que
convergem as principais reivindicações das comunidades, e como justificam a
necessidade do reconhecimento de novos tipos de territorialidades.

1.

Breve

histórico:

Da

formação

das

comunidades

geraizeiras,

do

encurralamento e do início da resistência
As comunidades tradicionais geraizeiras foram formadas por diversos povos
que ocuparam áreas do cerrado norte mineiro, região do Alto e Médio São Francisco,
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desde os primórdios da colonização brasileira numa possível mistura com os índios,
que teriam habitado a região (BRITO, 2013). Com o avanço da interiorização do Brasil,
houve na região a formação de grandes fazendas de criação de gado, quando ela era
conhecida como Currais da Bahia. A ocupação foi intensificada com as bandeiras e, a
partir do fim do ciclo do ouro, nos últimos decênios do século XVIII, segundo indícios
apontados por Nogueira (2009), ganha novo impulso com a vinda de escravos
(foragidos e forros), pequenos fazendeiros e agregados, índios, camponeses pobres,
dentre outras categorias de homens “livres”, vindo de regiões minerárias, que
adentraram aqueles espaços procurando outros meios e lugares de vida, devido à
decadência do ciclo aurífero.
Durante o Império, nessa região, havia grandes extensões de terras sem
“dono”, ou sem ocupação, tidas como terras livres, por onde dispersaram esses novos
habitantes. Eram áreas compostas por veredas, chapadas (planaltos), topos de
morros, encostas, tabuleiros, que formam um conjunto de paisagens que passou a ser
chamado pelos seus habitantes de Gerais. A forma com a qual eles se apropriavam
desses espaços era baseada pelo princípio do trabalho e não pela compra legal das
terras, prevalecendo a posse individual dos espaços de morada e pequenos cultivos e
pelo o uso comum de grandes áreas de chapada (NOGUEIRA, 2009).
Para os espaços de morada, foram priorizadas as áreas de veredas, próximas
de rios ou córregos, cujas casas às vezes eram próximas umas das outras, outras
vezes mais distantes e isoladas. Esses espaços são propícios para a criação de
pequenos animais e para cultivos diversos, de pequena escala, como da mandioca,
cana-de-açúcar, feijões, milho e arroz, dentre outros. As áreas de chapada eram
comumente utilizadas para criação de gado a solta, caça e extrativismos de frutos
silvestres, plantas medicinais, madeiras, mel, lenha etc. (DAYRELL, 1998)
Tanto a produção cultivada como a de extração, além de fonte alimentícia, era
também geradora de renda, visto que normalmente surgia excedente suficiente para a
comercialização. As relações comerciais dos geraizeiros se desenvolveram para além
das regiões de origem. Municípios vizinhos, do lado da Caatinga – bioma vizinho ao
cerrado – como Porteirinha e Mato Verde, também recebiam farinha de mandioca,
goma, rapadura, aguardente, frutas nativas, plantas medicinais e artesanato, dentre
outros produtos trazidos pelos Geraizeiros em suas bruacas, dependuradas no lombo
de burros ou cavalos, vindo dos Gerais. A relação com os catingueiros foi fundamental
para autoafirmação da identidade geraizeira (NOGUEIRA, 2009).
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Nos Gerais, esses habitantes estabeleciam uma nova territorialidade,
desenvolvendo uma identidade que se confunde com o próprio meio: ser geraizeiro é
ser dos Gerais. Criaram nesses espaços, para além de uma mera questão material,
uma relação cosmológica que fundamenta laços simbólicos no âmbito coletivo. Com
características próprias a nível familiar (relações de parentesco) e comunitário, com
fortes laços de reciprocidade, seu modo de vida está intrinsecamente relacionado com
a forma de ocupar/entender o território em que vivem.
A fé cristã é a base da religiosidade geraizeira, arraigada em sua mentalidade e
na relação com a vida, com o trabalho e com seu território. Tal fé unifica o modo de
pensar, agir e se reunir dos geraizeiros, ponto fundamental para agregação coletiva
em diversos níveis, inclusive nos embates hoje traçados em prol da retomada. As
Folias de Reis, Catiras, Bandeira Roubada e Roda de Versos, são algumas das
manifestações culturais presentes entre os geraizeiros. As festas de agradecimento
pela colheita e comemorações de dias santos, com sua profunda relação com o
catolicismo popular, demonstram como a mística está presente no seu cotidiano e na
vida produtiva, característica já observada por Dayrell (1998).
Para Dayrell, a cosmovisão geraizeira é capaz de produzir um raciocínio que
articula os valores da natureza com a providência divina, sendo ela acessada também
no entendimento que os Geraizeiros têm das expropriações por eles sofridas. Essa
cosmovisão entra em confronto com a racionalidade ambiciosa dos que veem os
recursos naturais apenas como mercadoria e, para Dayrell, ela promove um código de
conduta próprio, que norteia os códigos de acesso a tais recursos. Senão, vejamos as
palavras do Sr. Geraldo, geraizeiro de Riacho dos Machados:
A terra tudo foi grilada, foi robada. O que nós tá vendo é sabedoria dos
homens. A terra é para todo mundo viver. (...) Deus fez as coisas com prefeição
(...) olha, no tempo que o gerais era à vontade, que num tinha as especulação
que nem hoje, naquele tempo tinha água com fartura nas lagoa, tinha muito
peixe, tinha caça pro pessoal que saía aí e recursava... (apud DAYRELL, 1998,
p. 165)

Para Paul Little (2002), um território deve ser entendido enquanto “produto
histórico de processos sociais e políticos” (LITTLE, 2002, p. 3). Para o autor, a
definição de territorialidade perpassa pela ação histórica de um grupo no que se refere
à ocupação, uso, controle e identificação com um determinado espaço geográfico,
considerando seus aspectos biofísicos. Relação esta que abrange, portanto, muito
mais do que aspectos econômicos e jurídicos. Os Geraizeiros vivenciaram um
processo de territorialização de centenas de anos, onde desenvolveram, em relação
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ao espaço, a articulação sustentável entre ecologia, produção, relações simbólicas e
códigos de conduta próprios.
Mas tanto a cultura quanto os meios de sobrevivência próprios dos Geraizeiros
sofreram sua mais grave ameaça durante o regime militar, em meados dos anos 1970.
Diversas

comunidades

foram

expropriadas

de

suas

áreas

por

grandes

empreendimentos econômicos, principalmente da monocultura de eucalipto e pinho,
com a cessão de áreas para arrendamento para empresas ditas reflorestadoras. Foi
durante a adoção, pelo governo, do chamado desenvolvimentismo. Através de
isenções fiscais, o Estado facilitou o arrendamento de áreas do cerrado, consideradas
terras devolutas, para que diversas empresas monocultoras pudessem implantar seus
projetos. (BRITO, 2013; NOGUEIRA, 2009)
Com apoio da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste),
em Minas Gerais implantou-se o Plano Siderúrgico Nacional a Carvão Vegetal –
PSNCV e, pelo Governo do Estado, o Programa Distritos Florestais. Os
arrendamentos ficaram a cargo da Ruralminas5, que mediou os contratos para
empresas como Replasa, Embaúba, Florestaminas e Cosigua, dentre outras. Esses
procedimentos possibilitaram uma relação privatizada com as áreas, impedindo
pequenos agricultores até de se adentrarem nelas, sendo que antes das empresas,
eles as utilizavam para práticas de subsistência. Dessa forma, como explica Dayrell
(1998), eles passam a entrar na ilegalidade, pois não possuíam registros das terras.
Nogueira (2009) nos lembra que essa nova apropriação dos Gerais só foi
possível, em termos judiciais, devido a Lei de Terras de 1850. Esta lei instaurou uma
lógica mercadológica sobre a terra, incidindo inclusive sobre áreas de uso comum,
regulamentando a propriedade privada e as terras devolutas. Foi uma clara iniciativa
de favorecer elites econômicas, já que as condições financeiras necessárias para
adquirir essas terras excediam a realidade dos povos que ali viviam. Em 1964, o
Estatuto da Terra, regulamenta o uso da grande propriedade e a vincula a uma função
social. Reclassifica o latifúndio e suas organizações produtivas como empresas rurais.
Isso permitiu o arrendamento das terras pelas reflorestadoras, ao invés de serem
reconvertidas aos povos dos gerais.
Esses novos empreendimentos não consideraram os moradores tradicionais
dessas áreas e seus costumes. Os Geraizeiros, mesmo tendo morada principalmente
5

Ruralminas: Fundação Rural Mineira – Colonização e Desenvolvimento Agrário. Criado em 1966, esse
órgão do governo de Minas Gerais era responsável pelas terras do Estado. Posteriormente foi substituído,
nessa função, pelo Instituto de Terras de Minas Gerais – ITER.
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nas áreas baixas, próximas a leitos de rios e córregos, utilizavam de forma comum as
partes altas – as chapadas – principalmente para a solta do gado e extrativismo.
Essas foram uma das áreas mais atingidas pela eucaliptocultura, gerando o que
passou a ser chamado de encurralamento: sobrou aos Geraizeiros apenas uma
pequena área ao redor de sua casa, para pequenas roças.
Além do encurralamento, questionam-se também as formas utilizadas pelas
empresas para “legalizarem” o apossamento dessas áreas. Nas palavras de Brito,
“Não se tem registro fidedigno do processo de aquisição de terras pelas
empresas de eucalipto na região. Existem polêmicas em relação às terras
consideradas públicas e não foi levantada a cadeia dominial das terras do Alto
Rio Pardo.” (2013, p.70)

Esta autora também demonstra diversos relatos apontando as mais diversas
formas de apropriação ilegal de terras, através de retificações de áreas, assinaturas
forçadas (pelas empresas) de moradores de documentos de venda de terras etc.
(BRITO, 2013). Muitos dos procedimentos adotados se configuram como grilagem de
terras6, dentre outras formas de apropriações indevidas, que caracterizaram boa parte
dessas aquisições empresariais, com anuência estatal.
Para Brito (2013), houve resistências dos moradores a tais empreitadas desde
o início de sua implantação, mas que não puderam obter resultados devido às
dificuldades de manifestação ou protestos durante um regime tão duro a
posicionamentos contestatórios, como foi o regime militar no Brasil entre as décadas
de 1960 e 1980. Por volta do ano 2000, em vias de findarem-se esses arrendamentos,
diversas comunidades decidiram se organizar para reivindicar o direito a tais áreas ao
perceberem que, a depender do Estado, as terras poderiam ser novamente
arrendadas para outras empresas (MARCATTI, 2011). Isso, aliado à crescente
escassez de água, motivou o início de um longo processo de resistência e ações para
retomada de territórios e autoreconhecimento das comunidades, deflagrando conflitos
que, em alguns casos, já apontam alguma solução, outros ainda estão sem
perspectivas e ainda outros que apenas começam a emergir.
Essa reação das comunidades ganhou visibilidade e contou com a adesão e
colaboração de diversos parceiros, como Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da
região, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais (CAA/NM), as
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), o Movimento de Trabalhadores Sem Terra
(MST)

e

universidades

como

a

Universidade

Estadual

de

Montes

Claros

(UNIMONTES) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dentre outros, o que
6

Grilagem de terras é o nome dado a procedimentos de apropriações ilegais de terras públicas
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contribuiu sumamente na questão organizativa, estratégica e de assessorias de toda
ordem, inclusive a jurídica. Neste contexto, surge o Movimento Geraizeiro – Guardião
do Cerrado7 e com ele as manifestações em formatos mais consequentes, através de
ocupações, denúncias, manifestações etc., nos anos seguintes.

2. Povos da “Biosfera” versus povos do “Ecossistema” nos Gerais: conflitos
socioambientais e construção de direitos
Os conflitos existentes nas comunidades tradicionais geraizeiras envolvem
questões ambientais, sociais e territoriais. Essas comunidades tentam se reapropriar
coletivamente de territórios de cuja posse foram expropriadas através de mecanismos
que envolvem questões de poder político e econômico. Em favor de elites
empresariais e prejuízo de classes subalternas, foram implantadas nessas áreas
atividades predatórias, comprometedoras dos recursos hídricos, da flora e fauna
originais. Dessa forma, foi atingido não somente o campo biofísico de um espaço
geográfico, mas sim um ecossistema integrado, do qual o humano faz parte, numa
convivência que era de relativa harmonia.
É preciso considerar que nestas disputas, estão em jogo visões diferenciadas
de desenvolvimento. Uma é a do Estado em convergência com os interesses de
grandes corporações empresariais e fazendeiros, na promoção de atividades cujo
intuito é a acumulação econômica sem consideração às suas consequências sobre o
ambiente e populações subalternas. Outra visão, muitas vezes não formalizada, é a
das comunidades tradicionais, que exigem o direito de continuar vivendo no seu lugar
de origem, cuja manutenção dos recursos naturais é fundamental para suas práticas
produtivas, sociais e meios de subsistência.
Para Little, quando há o choque entre sistemas de produção heterogêneos,
uma realizada pelos povos da biosfera, com outro realizado pelos povos do
ecossistema, o conflito é eminente. (LITTLE, 2001, p. 116). O que ocorre nos Gerais é
o choque de um sistema baseado em tecnologia avançada, de caráter produtivista,
sem que se considere a finitude dos recursos naturais existentes, o sistema dos povos
da biosfera que confronta com outra forma, a tradicional, familiar, dos moradores
7

Grosso modo, o Movimento Geraizeiro é a união de diversas comunidades geraizeiras em luta pela
retomada de território, assessoradas por diversas instituições como Sindicatos de Trabalhadores Rurais,
ONGs como o CAA/NM, universidades, dentre outras. Durante a 4ª Conferência Geraizeira, ocorrida em
setembro de 2014, foi definida a missão do movimento: “Lutar pelo reconhecimento e valorização social
dos geraizeiros enquanto guardiões do cerrado, reconquistando e defendendo os seus territórios,
fortalecendo a identidade e a cultura geraizeira em toda a sua diversidade, de modo a garantir vida digna,
o desenvolvimento e a autonomia de suas comunidades no pleno exercício dos Direitos Humanos”.
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locais, e que, por isso mesmo, se preocupam com a finitude dos recursos – o sistema
dos povos do ecossistema.
Dessa forma, o que poderia denotar uma luta de classes, à maneira clássica,
entra no bojo da discussão a questão ambiental. Como diz Ribeiro (1992), as
temáticas ambientais e pós-modernas ganham espaço no cenário atual, diante da
retração do marxismo como metarrelato, levando a ocorrer uma reinterpretação da
história e do destino da humanidade. Porém, como esse mesmo autor questiona, as
ideias de autonomia local ou mesmo da satisfação das necessidades humanas não
materiais (eu citaria o exemplo da relação simbólica com o território), podem se
inscrever em modelos alternativos de desenvolvimento, e por isso têm menos apoio
que os discursos economicistas que prevalecem hoje em dia (RIBEIRO, 1992).
Nascimento (2012) lembra que as conferências sobre ecologia de Estocolmo,
em 1973, e do Rio, de 1992, trouxeram para a discussão ambiental a questão social, e
resultam na avaliação de que a pobreza também é provocadora de agressões
ambientais. Mas tanto um como o outro autor hão de concordar que as linhas
predominantes, que pregam a boa gestão dos recursos naturais, nunca devem
comprometer o modelo econômico vigente. Ou seja, o discurso continua a escamotear
as diferenças de classes, de poder, dos interesses das elites versus os
interesses/necessidades das populações subalternas.
Essas diferentes visões de desenvolvimento fazem entrar no bojo da discussão
também questões de poder, seja econômico, político, social ou simbólico, que são
determinantes no desenvolvimento do processo e seu desfecho. Brito, referindo a sua
pesquisa, diz que:
O estudo aponta que os agentes do mercado têm muito mais capacidade de
interferir nas políticas governamentais do que as comunidades, podendo
inclusive mudar leis que, de alguma forma, venham a travar a sua liberdade de
ação. O Estado, na prática, reforça a assimetria de poder econômico e político
que existe entre a rede de movimentos sociais dos geraizeiros e a rede da
monocultura do eucalipto: é um Estado que reflete o que Santos (2009)
denominou de fascismo social e fascismo territorial (BRITO, 2013, p. 209).

Little define conflitos socioambientais “como disputas entre grupos sociais
derivadas dos distintos tipos de relação que eles mantêm com seu meio natural”
(LITTLE, 2001, p.107). Tal conceito envolve as dimensões do “mundo biofísico e seus
ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais” e as relações de
interdependências entres essas esferas. Segundo a tipologia para conflitos
socioambientais utilizada por Little - que não deve ser entendida como um esquema
rígido – podemos referir ao caso dos Geraizeiros também como “conflitos em torno
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dos impactos ambientais e sociais, gerados pela ação humana e natural” (LITTLE,
2001, p.108).
Uma característica desse conflito que faz transparecer as contradições de
classe, ou seja, as diferenças de poder econômico, é que os únicos a se beneficiarem
das atividades executadas são os mesmos que promovem a degradação. E também
são os únicos que, pelo menos de maneira direta ou a curto prazo, não sofrem os
impactos ambientais negativos. Pelo contrário, as consequências devastadoras ao
meio, como o esgotamento dos recursos naturais, ficam a cargo apenas das
comunidades locais, que por sua vez pouco gozam de algum benefício daquelas
mesmas atividades.
As populações tradicionais geraizeiras ficaram muito tempo subalternas tanto
enquanto beneficiários de recursos públicos, no que diz respeito ao acesso à
educação, saúde, transportes etc., quanto no que se refere ao seu reconhecimento
científico – neste caso, tanto o conhecimento acadêmico sobre esses povos, quanto a
valorização de seus saberes locais. Isso tem como consequência sua invisibilização
nos aspectos sociais, políticos e enquanto sujeitos de direitos. Então, essas
comunidades lutam hoje não apenas pela reapropriação territorial e reconhecimento
de sua identidade cultural, mas também para se firmarem enquanto sujeitos políticos,
reconhecidos pelo Estado em seus aspectos, sociais, econômicos, culturais e legais.
Durante os processos de resistência, dentre os principais desafios encontrados
pela população tradicional geraizeira está a falta de um respaldo legal que possa
garantir a retomada, recuperação e proteção sobre seus territórios. Na questão
jurídica, vê-se que a Constituição Federal trata de forma mais objetiva, no quesito de
proteção territorial e cultural, populações como os quilombolas e indígenas, fazendo
uma referência vaga aos outros povos existentes no Brasil. Para começar, a
Constituição entende a apropriação territorial de duas maneiras: ou particular ou
pública. Em essência, a ocupação e uso do território pelas populações tradicionais
geraizeiras se dá de dois modos, que se complementam e interrelacionam: espaços
de uso privado e espaços de uso comum.
Como conquistas das lutas populares, têm surgido instrumentos jurídicos mais
representativos da diversidade étnica brasileira, como o decreto presidencial
6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais8 – PNPCT, com o objetivo de promover tal
8

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais,
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
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desenvolvimento com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos
direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e
valorização à identidade (racial e étnica), às formas de organização e instituições
desses povos. Destaca-se também a Convenção 169 da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), da qual o Brasil é signatário. Outro importante instrumento
é Lei 21.147, de 14 de Janeiro de 2014, aprovado pelo Estado de Minas Gerais, que
institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais9.
Enquanto tais políticas estão sendo implantadas, as comunidades geraizeiras,
prosseguem em processos bastante inseguros de retomada, sofrendo ameaças dos
posseiros. A luta é por uma definição dos aspectos jurídicos e de políticas públicas
que atendam suas especificidades. O projeto de lei Estadual está em fase inicial de
regulamentação, mas não há ainda referências sobre a fonte de recursos necessária
para sua efetivação. Essas inseguranças e indefinições podem ser uma das causas
que tem levado cada comunidade a rumos diferentes umas das outras em suas lutas.
Para citar alguns casos do município de Rio Pardo de Minas, temos a comunidade
Vereda Funda que, após muitos anos de luta, conseguiu aprovar em seu território a
primeira reserva extrativista de Minas Gerais, a PAE “Veredas Vivas”. Já a
comunidade Água Boa II – juntamente com outras de municípios vizinhos – teve em
2014 sancionada a RDS “Nascentes das Gerais”.
Uma das questões que mais entram na pauta nos espaços de discussão das
comunidades e dos movimentos de apoio é quanto à fragilidade do Estado no que se
refere a titulações de áreas coletivas. Há diversas restrições e o Estado precisa ser
pautado a encontrar caminhos para assegurar o direito territorial de suas populações
tradicionais. Cada uma destas teriam modos de vida e formas de se relacionar
específicos com os territórios, e a política estadual não faz referência ao modo como
garantirá seu acesso a cada um deles. Os Geraizeiros não fogem à regra. Diante da
situação atual de paralisação de titulações de terras rurais10, mais que nunca se torna
urgente a busca, junto ao Estado, de formas alternativas para retomada, proteção e
reconhecimentos de seus territórios de origem.

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto nº 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007, art. 3º, I).
9
No Artigo 3º dessa política, vemos que seu objetivo é bem semelhante ao da PNPCT ao dar ênfase aos
direitos territoriais e culturais.
10
O Governo do Estado de Minas Gerais está embargado judicialmente de realizar titulação de terras na
microrregião do Alto Rio Pardo desde setembro de 2011, devido ação promovida pelo Ministério Público e
Polícia Federal, chamada de “Operação grilo”, para investigações de grilagens de terras na região.
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O mais recente avanço, em termos legais, no que se refere ao reconhecimento
territorial dos geraizeiros foi a aprovação de Lei municipal João Tolentino, do Sobrado,
sobre a qual veremos mais detalhes na seção a seguir.

3. Os processos de resistência em três comunidades geraizeiras: Sobrado,
Raiz e Moreira
Figura 2 – Territórios autodemarcados das comunidades e a incidência do eucalipto

Fonte: Arquivos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas

3.1. O caso de Sobrado
A comunidade Sobrado está situada a 10 km da sede do Município de Rio
Pardo de Minas e possui hoje uma área de quase 3.000,00 ha (três mil hectares). Boa
parte da vegetação de cerrado, numa área de chapada, de seu antigo território foi
convertida em maciços de eucalipto no início da década de 1980. Esta chapada é
formada pelos topos de morros que circulam baixadas e encostas que, por sua vez,
possuem diversas nascentes que dão origem ao córrego Sobrado, o principal da
comunidade. Todo esse recurso hídrico abastece também comunidades vizinhas,
como

São

Lucas

e

Curral

Novo,

perfazendo

um

total

de

120

famílias

aproximadamente.
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O que os moradores enfrentam é que quando se dão os cortes do eucalipto, a
terra fica exposta, ou seja, desprotegida, sem sua cobertura natural. Como o terreno é
muito arenoso, quando caem as chuvas, as enxurradas levam boa parte da areia para
as baixas, o que causa assoreamentos nas nascentes e leitos de córregos. O fato
também causa entupimento dos poços de captação de água, o que impossibilita o
escoamento da mesma até as moradias11. Para diminuir esse impacto, os moradores
organizam mutirões para retirada da areia acumulada nos pontos de captação.
A situação se agravou quando um posseiro começou a explorar a área próxima
a uma das principais nascentes. Os moradores detectaram até criação de porcos na
área, o que, além da contaminação, comprometia a continuidade do fluxo hídrico,
devido aos assoreamentos. Além disso, o mesmo fazendeiro retirou grande parte da
mata nativa ao redor do leito do córrego, para plantio do eucalipto. Diante desse
quadro, os moradores resolveram se mobilizar e compreender melhor sobre seus
direitos. Foram mais de dez anos de embates, através de denúncias por crime
ambiental, protestos e audiências, o que não impediu a continuidade da exploração
degradadora.
Através de uma permuta de área, envolvendo a Prefeitura, enfim houve a saída
do fazendeiro, interrompendo, momentaneamente, suas atividades no lugar. Porém
essa transação não foi concluída, por motivos da não legalização da nova área para
tal fim, o que motivou a continuidade das ameaças do posseiro de retornar a antiga
área, movendo, para isso, um processo de reintegração de posse. A comunidade se
mantém firme em não deixar que isso aconteça, tendo praticamente esgotado todas as
possibilidades de negociação ou diálogo com o posseiro. Vale destacar, num
parêntese, que, com a interrupção daquelas atividades predatórias, o ambiente se
recupera gradualmente: as nascentes e córregos, antes secos, voltam a brotar água, e
flora e fauna também ressurgem aos poucos, dando a região o colorido de outrora,
como foi possível observar durante as caminhadas.
Como não há ainda um desfecho desse processo, que assegure a proteção
ambiental, a comunidade se organiza em prol da retomada do território. Como relata
as lideranças, uma gestão autônoma e comunitária da área seria a única forma de
garantir o controle sobre os recursos, evitar a degradação e manter as fontes de água
em condições de uso pelos moradores e ainda preservar relações tradicionais com
seu território, salvaguardando o usufruto de forma sustentável. Assim, para os
moradores, tipos de Unidade de Conservação como Parque, Área de Proteção

11

O próximo período de corte, inclusive, está bem próximo, intensificando a angústia dos moradores, que
até o momento não conseguiram apontar nenhuma solução definitiva para o caso.
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Ambiental, Reserva Extrativista etc., não seriam adequados, pois não preveem
controle autônomo por parte da comunidade12.
No Sobrado, os moradores chegaram à conclusão de que o direito de existir
cultural e fisicamente teria que ser construído, enquanto continuaria a sofrer as
ameaças de retorno do fazendeiro. O longo processo levou-os à decisão de criar um
Projeto de Lei Municipal de Iniciativa Popular13, de proteção e reconhecimento de seu
território geraizeiro. Para isso, apoiada por diversas entidades, a comunidade passou
por um processo de autoreconhecimento enquanto população tradicional geraizeira.
Foram promovidos encontros entre os moradores, cujo objetivo era voltar os olhos
para sua história, sua cultura e seus valores e nivelar entre os mesmos quais os
sentidos que estão implicados em tal identificação.
Para vivenciar tal processo, os costumes da comunidade e sua memória
vieram à tona, fazendo os moradores entenderem que podiam recuperar e proteger
seu território, protegendo e reconhecendo sua identidade. Para isso, reafirmaram
então que seu território não era apenas um bem econômico e físico, mas também um
bem simbólico. Em outras palavras, para continuarem a viver, naquele espaço,
precisam do território recuperado e, para isso, viram no reconhecimento de sua própria
história e seus costumes um dos pontos cruciais a serem considerados para alcançalo. Ao mesmo tempo foram seu modo de ser coletivo e seus valores comunitários, que
permitiram a aglutinação das mentes e corpos a favor da luta.
A referida lei recebeu a denominação de Lei Municipal João Tolentino, em
referência a um influente geraizeiro da comunidade. O projeto inicial tinha a intenção
de abranger todo o município de Rio Pardo de Minas, o que não foi agraciado pelos
poderes governamentais durante as tramitações.

3.2. O caso de Raiz
Como na maioria das outras comunidades, na Raiz o conflito se instaurou a
partir do agravamento da escassez de água. São diversas nascentes e córregos,
12

Os modelos de Unidades de Conservação são amparados pela lei 9.985, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, no qual apresenta dois grupos de Unidades,
as de proteção Integral e as de uso sustentável. As primeiras (a exemplos dos parques), acabam por
gerar conflitos com as populações do entorno, ao impedi-las do uso do mesmo. As segundas, seja de uso
direto ou indireto, também não asseguram a autonomia das comunidades sobre o território, já que passa
pelo gerenciamento de outros órgãos, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-BIO), ou outros, de acordo o
modelo.
13

A iniciativa popular consiste na apresentação de um projeto de lei à Câmara de Vereadores (já que no
caso trata-se de esfera municipal), subscrito por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do município.
Esses projetos são regidos pela Lei 9709/98. Após tramitações na Câmara de Vereadores e no Poder
Executivo, o projeto do Sobrado, oficialmente, foi aprovado como Projeto de Lei do Executivo.
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antes perenes, que secaram definitivamente nos últimos anos. Mas como relatam
lideranças, a falta de liberdade também foi um fator de indignação de muitos
moradores. Estavam proibidos de entrarem na área de eucalipto para pegarem feixes
de lenha, mesmo que secos, o que, para a própria empresa, nem teriam mais nenhum
valor. A pouca área restante de cerrado quase nada podia suprir a comunidade nesse
sentido. A liberdade de produção também foi afetada, já que o tamanho da área das
famílias foi restringido, limitando a organização produtiva e impedindo o extrativismo e
criações a solta nas chapadas.
O eucalipto começou a ser plantado na comunidade em meados dos anos de
1970, com a retirada do cerrado feita pela empresa Usina Siderúrgica Itaguera –
USITA. Poucos anos depois, a empresa REPLASA assume a plantação e construção
de estradas (BRITO, 2013). A documentação da área em posse da empresa também é
contestada pelas lideranças, que consideram, no mínimo, duvidosas as várias
retificações de área, feitas durante os anos 70, pelo juiz da comarca local à época, em
favor do novo empreendimento. Como afirma um líder local, em alguns casos houve a
compra da terra de agricultores a preços irrisórios e ainda os documentos foram
retificados diversas vezes, sempre no sentido de aumentar a área adquirida, levando
os limites da empresa para grandes áreas. Quando os moradores se deram conta,
foram descobrir que a área que ocupavam fazia parte da área de reserva da firma. Em
outras palavras, a comunidade não existia oficialmente: ela seria a invasora. Dentre as
comunidades estudadas, é a que tem maior incidência da monocultura de eucalipto no
interior de território, como se pode ver na figura 2.
Em protesto, e em busca da reapropriação, a comunidade já realizou
ocupações na área de eucalipto, onde realizaram plantios coletivos. Em reação, a
empresa expulsou os ocupantes via força policial e, com poder de liminares, gerou
criminalização de diversos moradores, inclusive crianças, como afirma uma liderança.
Os embates não cessaram e a comunidade resistiu, realizando, inclusive, a
autodemarcação da área. Perguntado sobre quais conquistas principais a comunidade
atingiu depois de tantos anos de luta, a liderança entrevistada respondeu
enfaticamente que foi a liberdade, pelo menos a liberdade de ir e vir pelo território, e
poder pegar um feixe de lenha sem sofrer perseguição e ameaças.

3.3. O caso de Moreira
A trajetória de luta da comunidade Moreira é uma das mais recentes em termos
de organização coletiva para retomada de território. Como dizem as lideranças, não
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faz muito mais que três anos que tomaram consciência no sentido dos direitos
territoriais enquanto comunidade tradicional. Assim como as outras, a falta de água foi
o que mobilizou a comunidade. Inicialmente, procuraram entender o motivo da drástica
redução dos recursos hídricos dos últimos quinze a vinte anos. Suas 33 famílias hoje
estão limitadas territorialmente e produtivamente, devido à escassez hídrica.
Acompanhados por técnicos do CAA/NM, durante estudo sobre a situação
hidrológica da comunidade, que teve início em 2010, os moradores fizeram
caminhadas pelas veredas em direção à chapada, o que possibilitou um mapeamento
de todos os leitos de córregos, nascentes e cabeceiras situadas em seu território, e
sua disposição geográfica em relação ao eucaliptal. Disso ficou constatado o plantio
inadequado do eucalipto que, além de se encontrar dentro do território tradicional da
comunidade, rodeava todas as suas cabeceiras, estando extremamente próximo as
mesmas. Este tipo de prática compromete seriamente o lençol freático, pois dificulta
sua recarga com água das chuvas14.
No início da década de 1980, quando se instalava o eucalipto na localidade,
havia quatro cabeceiras (que formam o córrego Moreira). Cada uma contava com
diversas nascentes, que dificilmente deixavam de jorrar água em alguma parte do ano,
mesmo em períodos de estiagem prolongada. Entre dez a vinte anos depois, como
consta no histórico levantado pelo CAA com os moradores, a maior parte das
nascentes secaram definitivamente, outras jorram algum volume de água no período
das chuvas e apenas uma consegue manter o fluxo durante todo o ano, apesar da
expressiva diminuição do volume.
Essa mesma nascente também foi alvo de impacto provocado por outro
empreendimento, a extração de manganês, ocorrida a partir de 1970. Realizada pela
USITA, essa atividade minerária gerou grande exposição dos solos, o que provoca
processos erosivos nos cursos d’água. Ainda hoje o perímetro de extração encontrase sem cobertura vegetal.
Mas além da degradação ambiental, a comunidade denuncia também a origem
do documento de possessão da área pela Gerdau, empresa de siderurgia e
14

Como apontam os técnicos do CAA, esse plantio irregular compromete o ecossistema natural do
cerrado. A proximidade com as bordas das chapadas infringe o Código Florestal Lei 12.651 Art. 4° que
considera essa área como Área de Proteção Permanente - APP “as bordas dos tabuleiros ou chapadas,
até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais”.
“Na parte inferior as depressões é a parte onde ocorre a descarga com o surgimento das nascentes e o
próprio escoamento superficial das águas pluviais convergindo até os corpos hídricos, no entanto por
atividades antrópicas associados também com a deficiência pluviométrica nos últimos anos na região
esse ciclo não ocorre na bacia local e regional. Esses e outros fatores fazem com que os rios percam
suas características físicas (leito/calha) e bióticas (mata ciliar e ictiofauna) causando a “morte” dos corpos
hídricos.” (Projeto Construção de Barraginhas, CAA - STTRRPM).
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reflorestamento. Há partes do território que apresentam sobreposição documental em
nome da Empresa, de empresários particulares, e de antigos moradores, tudo em
áreas que eram utilizadas pelos habitantes tradicionais, centenas de anos antes da
vinda do eucalipto, como relata agricultores locais a partir da memória dos mais
idosos. A comunidade reivindica 230 hectares de chapada, toda plantada de eucalipto,
hoje de posse daquela empresa.
Ao que se percebe, a comunidade passa por um amadurecimento em seu
processo de conscientização e organização para a luta por seus direitos territoriais.
Ações demarcatórias de seu território tradicional já foram feitas, contando com a
parceria da rede de apoio a comunidades tradicionais do Norte de Minas, já
mencionada. A indignação e objetivos da comunidade foram expressos de maneira
prática num momento em que crianças e adolescentes tomaram a iniciativa e
organizaram a confecção e instalação de placas de repúdio ao eucalipto, sendo
pregadas nos limites territoriais da comunidade, nos próprios pés de eucalipto.
A comunidade se autodeclara como uma comunidade tradicional geraizeira e,
através da experiência do Sobrado, tomou conhecimento da importância de um
processo formal de autorreconhecimento, que poderá contribuir para fortalecimento na
luta por direitos. O momento atual é de organização para iniciar tal processo.

Considerações finais
A luta travada por essas comunidades se configura como uma tentativa de
busca pela equalização das condições de acesso a Direitos, ou pelo menos a
minimização das desigualdades sociais e econômicas, a manutenção e fortalecimento
de nossa diversidade étnica, identitária e cultural. Mas também a valorização da
sociobiodiversidade, relacionados à conservação ambiental, considerando o caráter
sustentável da relação com o meio promovido por estas populações. Inclui-se aqui, de
forma especial, a criação das condições de manutenção e recuperação de fontes
aquíferas, só conseguidas mediante a preservação e recuperação de matas nativas
nas nascentes e leitos de córregos e rios. A partir da chegada do eucalipto no Norte de
Minas, é de se assustar com a quantidade de fontes de água que desaparecem a cada
ano, que ainda é agravada com as estiagens prolongadas dos últimos anos.
Defendem

as

lideranças

que

a

requerida

autonomia

territorial

das

comunidades, na valorização e preservação de suas práticas de manejo tradicionais,
não só possibilitam condições de vida e permanência no meio rural de centenas de
famílias, como também a preservação da fauna, flora e fontes d’água, necessários a
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manutenção da diversidade e da vida na região. Tais lutas se justificam também pela
necessidade da valorização e proteção de relações sustentáveis com a natureza, num
momento em que a discussão sobre o meio ambiente ganha cada vez mais destaque
em campos de decisões políticas e econômicas, midiáticas, acadêmicas, dentre
outros. “O retorno da problemática ambiental ressuscitou os velhos temas da
sobrevivência humana e das formas de adaptação, e os colocou no centro do cenário
econômico e político” (LITTLE, 2001, p.108).
A comunidade Sobrado optou por trilhar o caminho da construção de lei
municipal, com o objetivo de angariar mais autonomia na gestão do território, o que
não seria permitido com os modelos implantados até agora. A comunidade Moreira se
inspira nessa novidade e se organiza para refletir sobre a viabilidade do mesmo (visto
que não foi exitosa a tentativa de tornar a lei válida para todo o município). Na
comunidade Raiz, as principais lideranças afirmam que precisam de domínio sobre o
território, pois sem ele não há segurança sobre a continuidade/perspectiva de vida
comunitária no lugar. No fundo, o que está sendo expresso é que os modelos
existentes não atendem à configuração de convivência/permanência/uso/relação com
o espaço ao modo geraizeiro, em sua forma plena, tendo, até agora, que se adaptar
ao que “se tem” de modelo mais próximo, dentro das opções listadas pelo SNUC.
Os conflitos vivenciados pelos Geraizeiros são de caráter socioambiental e
emergem um a um a partir dos impactos ambientais sentidos por cada comunidade.
Porém, a expressão e assunção comunitária do conflito se dá em forma de articulação
entre comunidades, referenciada principalmente pela organização do Movimento
Geraizeiro, visto que há convergência de interesses e de desafios, mas também, e
talvez principalmente, de identidade e de origem de seus principais problemas: a
monocultura. Hoje, as estratégias são entendidas e acessadas a partir troca de
experiências entre comunidades, contando com apoio de diversas instituições.
Além da continuidade das resistências comunitárias, com o que se tem à mão,
o momento é de buscar estratégias conjuntas no sentido de tensionar o Estado ao
reconhecimento e proteção efetiva dos territórios geraizeiros. Mas reconhecendo seu
modo próprio de se relacionar com o território. Little (2002), chamou de “outra reforma
agrária”, a consideração legal sobre as diversas formas de reapropriação territorial. As
conquistas mais sólidas, até o momento, das comunidades geraizeiras, se deram a
partir de legislação não específica à população geraizeira. Há que se dar mais tempo
para ver a capacidade de aplicação prática da Lei Municipal João Tolentino, a partir de
sua regulamentação.
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IX Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas

GT17 - Direitos Humanos dos Povos e Comunidades Tradicionais.

25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV.
Vitória (ES)
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Comunidades tradicionais quilombolas: a importância do reconhecimento e da
redistribuição para manutenção do território e identidade
Ariadi Sandrini Rezende (UFES)
Natane Franciella de Oliveira (UFES)

Introdução
A presente comunicação é fruto da discussão originada na disciplina Teoria Social e
Direito do Mestrado em Direito Processual da Universidade Federal do Espírito Santo. As
nossas pesquisas concentram-se nas áreas de antropologia e filosofia do Direito, com ênfase
em comunidades quilombolas e teoria do reconhecimento.
O objetivo da pesquisa é conciliar a ideia de redistribuição e reconhecimento da filósofa
Nancy Fraser com as conflituosidades que envolvem o processo de titulação da propriedade
das comunidades remanescentes de quilombo do Sapê do Norte. Conforme será mostrado
ao longo do texto, diversos são os entraves encontrados pelas comunidades para obterem a
titulação de suas terras, como a burocracia estatal e a dominação da Fibria, que detém o
poder econômico e político na região.
Nesse contexto, um dos meios de dominação utilizados pela empresa são os contratos
de comodato celebrados com as Associações das Comunidades, que delimitam o tempo e a
área a serem utilizados, bem como estabelecem previamente o que deve ser cultivado. Os
referidos contratos reforçam a ideia de subordinação classista dos remanescentes de
quilombos, além de ser uma forma encontrada pela empresa para legitimar a suposta
propriedade da terra.
A filosofa Fraser, que foi nosso referencial teórico no presente estudo, propõe o
reconhecimento como uma questão de status social. O não reconhecimento, neste caso,
significa subordinação social no sentido de ser privado de participar como igual na vida social.
A subordinação e a inferiorização da comunidade quilombola, no caso em análise, se dá com
a pactuação dos contratos de comodato, materializando a dependência e a subjugação do
grupo, já que, tal prática perpetua a ideia de servidão que acompanhou a história dos negros
em nosso pais.
Neste contexto, torna-se nítido que, quando a interação é regulada por um padrão
institucionalizado de valoração cultural, constitui-se categorias de atores sociais como
normativos e outros como deficientes ou inferiores.
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Outra ideia defendida por Fraser seria a questão da redistribuição de riquezas. Esta
ideia estaria presente neste ensaio na titulação das terras dos remanescentes de quilombos
como preconiza o artigo 68 do Atos de Disposições Transitórias da Constituição Federal de
1988. O entendimento de Fraser e conciliar o reconhecimento e a redistribuição.
O artigo é uma pesquisa essencialmente descritiva, em que utilizamos para sua
elaboração a análise da legislação atinentes aos remanescentes de quilombos, os contratos
de comodatos celebrados entre as Associações das Comunidades e a Fibria, bem como as
premissas da teoria do reconhecimento de Nancy Fraser. Destaca-se, por fim, que ao trazer
a complexa relação entre as Comunidades e a Fibria emitimos nosso juízo de valor.

1 Caracterização das comunidades quilombolas
1.1 Contexto Macro – Proteção Jurídica

Durante mais de um século, as comunidades quilombolas permaneceram cercadas
pela marca da invisibilidade. Somente cem anos após a abolição formal da escravidão (13 de
maio de 1888), que os descendentes dos quilombos tiveram a sua propriedade reconhecida
no ordenamento jurídico com o advento da Constituição Cidadã. A constituição Federal de
1988, apesar de ainda limitadamente, trouxe a dimensão de uma sociedade plural e
multiétnica.
Ela não é apenas geradora de processos políticos como as anteriores, mas também
uma resultante de correlações de forças e de lutas sociais num dado momento histórico do
desenvolvimento da sociedade (Wolkmer, 2010, p. 143). Reconhece-se a existência de mais
de uma realidade, o valor da diversidade e da emancipação.
O texto constitucional ao admitir a existência de novos direitos, resultante de lutas e
intensos debates dos movimentos sociais, introduziu um artigo exclusivo sobre os
remanescentes de quilombo. O artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias prevê que
Art. 68 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o
Estado emitir-lhes os respectivos títulos.(Brasil, 1988, p. 123).

Nesse artigo é reconhecido o caráter multiétnico da Constituição. Resgata uma dívida
histórica e moral com esses sujeitos de direito, que mesmo após a abolição da escravidão
foram renegados e viveram às margens da sociedade. A luta dos remanescentes de
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quilombos para terem a titulação das terras que tradicionalmente ocupam, ganhou força com
a sua constitucionalização. Para Girolamo (2006, p. 96) é uma ação pela inclusão social, que
leva a construir uma igualdade social baseada na aceitação da diferença cultural previstas
nos artigos 3º e 215-216 da Constituição.
A Constituição Federal de 1.988 trouxe um novo termo jurídico “remanescente de
quilombos”, que deve ser interpretado levando em consideração as especificidades desses
sujeitos de direito e não apenas o seu passado. Quilombolas não devem mais ser
interpretados como negros fugitivos no período colonial, mas como um grupo que se
autodetermina, que possui memórias e histórias comuns e uma gestão coletivizada do
território, ligados por critérios étnicos-raciais. É certo, que o termo “remanescentes” induz o
entendimento a algo residual, a algo que já foi e hoje existem apenas lembranças, resquícios,
no entanto, esse entendimento desse ser ressemantizado. Sobre a questão O´Dwyer (1995,
p.1) escreveu
Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a resíduos
ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população
estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos
a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo,
consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência
na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na
consolidação de um território próprio.

Dessa forma, os remanescentes de quilombos consistem em grupos sociais que se
autodefinem, ligados por práticas de resistência, modos de vida característicos, por sua
trajetória comum, e consolidação do território próprio, que permitem a continuação do grupo.
O artigo 68 da CF, citado acima, foi bastante discutido, principalmente nas tentativas
de estabelecer procedimentos para a titulação.
Diversos decretos foram aprovados, mas que ainda mantinham a visão frigorificada1
de quilombos, como o Decreto 3.912/2001. No ano de 2003 foi aprovado o decreto de número
4.887 que Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse
Decreto traz no art. 2º o que é ser remanescente de comunidades quilombolas:

1

é necessário que nos libertemos da definição arqueológica, da definição histórica strictu sensu e das
outras definições que estão frigorificadas e funcionam como uma camisa-de-força, ou seja, da definição
jurídica dos períodos colonial e imperial e até daquela que a legislação republicana não produziu, por
achar que tinha encerrado o problema com a abolição da escravatura, e que ficou no desvão das
entrelinhas dos textos jurídicos. (Almeida, 2002, pp. 62-63).
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Art. 2. Consideram remanescentes das comunidades de quilombos os grupos
étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica
sofrida”(BRASIL, 2003, p. 1).

É preciso ficar claro, que o artigo 68 do ADCT é autoaplicável, tendo em vista, que só
se pode reconhecer algo previamente existente, por isso o Decreto 4.487 não está regulando
a Constituição Federal, mas estabelecendo os procedimentos.
Apesar dos significativos avanços com a legislação que trata sobre a questão, as
comunidades remanescentes de quilombos, por terem se “constituído no interior de processos
de dominação (jurídico-política), incorporaram múltiplas dimensões relacionais, por vezes em
acentuar o antagonismo com outros agentes e interesses locais, ou mesmo em relações de
aliança e complementaridade com estes.” (BOAVENTURA, 2012, p. 357).
O território tornou-se a base dessa identidade entre os membros do grupo, é um
espaço de relações simbólico para a continuidade coletividade. No entanto, por esses grupos
se manterem marginalizados, o território por vezes é objeto de disputas por interesses
externos, o que enfraquece a luta pelo reconhecimento e titulação das terras que são
tradicionalmente suas.
A demarcação e titulação das terras quilombolas é uma forma para assegurar que as
terras que são suas, não sejam objetos de disputas desleais. Esse mecanismo assegura que
o capital simbólico2 de grandes proprietários e empresas não sobreponham a um direito
constitucionalmente previsto, que possibilita a essas comunidades a consolidação de direitos
e cidadania que sempre lhes foram negados.
1.2 Contexto micro – Comunidades quilombolas do Sapê Do Norte
Depois de realizados alguns apontamentos sobre o ser quilombola e a legislação
pertinente, é necessária uma breve caracterização das comunidades quilombolas de Sapê
Norte.
Os agrupamentos negros rurais, naquela região, se estendem de forma majoritária nos
municípios de Conceição da Barra e São Mateus, no norte do Espírito Santo. A regularização
dos territórios quilombolas de Sapê do Norte iniciou-se em 2004 e fortaleceu a ideia já
preconizada na constituição e depois no Decreto 4.887/2003. Os primeiros estudos enfocaram

O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa senão o capital, qualquer que seja
a sua espécie, quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção resultantes da
incorporação da estrutura da suadistribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo
de óbvio. (BOURDIEU, 2003c, p.15).
2
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as comunidades de Linharinho e São Jorge/ Córrego do Sapato/ Morro da Arara, e no ano de
2005, as comunidades de São Domingos/ Santana serraria/ São Cristóvão.3
Hoje existem aproximadamente 1.200 famílias que habitam menos de 10 mil hectares,
território bem menor, do que anteriormente estimado pelo INCRA.4
O Sapê do Norte se situa pela extensão dos Rios Cricaré e Itaúnas, habitadas por
negros desde o período colonial. A memória é traço fundamental para entender essa
comunidade, pois revisita histórias de vidas que auxilia na construção da identidade desse
espaço. Ela afirma a ancestralidade negra desse território, pautada em relações de troca,
festividades e parentesco. Para Simone Raquel Batista Ferreira, citando Porto-Gonçalves “No
exercer de sua territorialidade, o campesinato negro apropria-se do espaço por meio das
atividades que configuram a produção de sua existência material, simbólica e afetiva. Nesta
apropriação, grafam a terra, ou seja, geo-grafam seus espaços de vida” (FERREIRA, 2011, p.
8)

Destaca-se nesse contexto, a produção e reprodução de bens simbólicos, como o
cultivo da mandioca que sempre teve um papel de destaque para essa comunidade, pois dela
resultavam a produção da farinha de mandioca e o beiju, que na sua produção, reforçava os
laços de parentesco e de afinidade entre os membros do grupo.
No entanto, grande parte dessa produção não existe mais e outra parte encontra-se
comprometida devido à monocultura de eucalipto que compromete a diversidade biológica do
ambiente e a diversidades de saberes.
O caminho percorrido para chegar às comunidades quilombolas da região é marcado
por extensas plantações de eucalipto, que diminuem a diversidade do lugar. As comunidades
quilombolas de Sapê do Norte encontram-se rodeadas por florestas de eucalipto que somem
aos seus olhos, lembrando-as a todo momento da conflituosidade que existe ali. Parte dos
integrantes dessas comunidades sobrevivem dos resíduos da madeira, denominado fachos,
demonstrando a sua incorporação ao sistema implantado pela empresa que domina as
relações de poder local.

3

Informações retiradas do artigo Quilombolas do Sapê do Norte-ES: a territorialidade revivida pela
memória. (FERREIRA, 2010, p. 3)
4 Dados retirados do artigo Agricultura, identidade e território no Sapê do Norte quilombola de autoria
de Marcelo Calazans. Segundo ele “Registros de uma outra temporalidade resistem no discurso e nas
referências espaciais das 1.200 famílias que ainda habitam menos de 10 mil hectares do Sapê e que
um dia foram 250 a 300 mil, conforme estimativa dos técnicos do Incra.” Acrescenta ainda, que o
número de famílias também diminuiu: “A Comissão Quilombola do Sapê do Norte estima que, das 12
mil famílias que habitavam o Sapê do Norte, apenas 1.200 resistiram. Nada menos que 90% migraram
para as periferias urbanas da região norte do Espírito Santo e mesmo para a região metropolitana de
Vitória. (CALAZANS, 2010, p. 7-8)
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As empresas de celulose, em especial a Fibria (anteriormente denominada de Aracruz
celulose) substituíram a mata atlântica por florestas de eucalipto, que é prejudicial ao solo, às
córregos e nascentes e diversidade da região, proporcionando assim, que parte das famílias
migrassem para regiões urbanas no Estado. Para Marcelo Calazans
No espaço de apenas duas ou três gerações, o Sapê do Norte sofreu um
profundo e abrupto processo de desterritorialização, de destituição de seus
signos ancestrais. A implantação dos maciços de eucalipto se realiza pari
passu à desconstrução, ao reprocessamento e à reconstrução do espaço
socioambiental, isolando e soterrando quase todas as referências
econômicas, culturais, religiosas, sociais, enfim, territoriais dos quilombos.
Quase todas, porque é nesse contexto que a agricultura quilombola
sobrevive, na insistência de pequenos roçados, entre dois e dez hectares, no
entorno imediato de seus quintais e comunidades. (CALAZANS, 2010, p.

9)
Verifica-se assim, o forte poder econômico e político da Fibria na região, que é uma
barreira para a territorialidade desses grupos. Na década de 1980, a empresa travava
embates diretos com as comunidades, com o fim único de expulsá-las da terra. Hoje, o fim
permanece o mesmo, apropriar-se do território tradicionalmente pertencente aos
remanescentes, porém, mudou-se a política utilizada. Utilizam-se de projetos que
aparentemente gerariam renda para a comunidade, mas que no fim, não funcionam de forma
de efetiva, e beneficiam apenas pessoas específicas. Um desses mecanismos é o contrato
de comodato, que é recorrente na região, e só é possível, devido à ineficiência na titulação
desses territórios.

2. Reconhecimento e redistribuição nas comunidades remanescentes de quilombos,
segundo Nancy Fraser.

A filósofa Fraser (2002) afirma que nossa sociedade atual está em uma passagem
de uma fase fordista do capitalismo, calcada na produção em massa, em sindicatos fortes e
normatividade dos salários, para uma fase pós-fordista, destinada a uma produção que atenda
determinados grupos e pelo declínio dos sindicatos. Esta transição, outrossim, é marcada por
uma transição de uma sociedade industrial para uma sociedade de conhecimento. Com isso,
há uma tendência do enfraquecimento dos Estados Nação perante a uma ordem globalizada.
Todo esse movimento de globalização gerou uma nova forma de reivindicação
política: a luta por reconhecimento. A professora adverte que o reconhecimento é um novo
meio de reclamação política autentica, contudo, não se sabe se essas lutas irão auxiliar e
aprofundar as lutas por redistribuição, podendo implicar em um desenvolvimento combinado
e desigual. A autora é bem categórica ao apontar que as reivindicações de redistribuição
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podem ser substituídas por reivindicações por reconhecimento de forma simplista.
(FRASER,2002, p.10)
A redistribuição e o reconhecimento podem divergir em diversos aspectos: a
redistribuição focaliza em injustiças socioeconômicas e presume estarem estruturadas na
economia política. Desta forma, a solução para esta injustiça é a reestruturação políticoeconômica. Os sujeitos coletivos da injustiça são classes sociais ou coletividades análogas a
classes. Eles são definidos, economicamente, por uma relação característica com o mercado
ou com os meios de produção. (FRASER, 2008)
A política do reconhecimento, entretanto, aponta injustiças culturais, as quais estão
radicadas nos padrões de representação, interpretação e comunicação. Assim, a solução para
a injustiça do reconhecimento é a modificação cultural ou simbólica. Neste sistema de
raciocínio, as vítimas da injustiça são definidas pela relação de reconhecimento: elas são
diferenciadas pela menor estima, honra ou prestígio que desfrutam em face de outros grupos
da sociedade. (FRASER, 2008)
Um exemplo quanto à redistribuição é a ideia marxista da classe trabalhadora
explorada pela burguesia. Para esta classe, a solução para a injustiça é a redistribuição e não
o reconhecimento. A última coisa que o proletariado precisa é do reconhecimento de sua
diferença. Pelo contrário, o meio de resolver a injustiça é reestruturando a política econômica.
Em relação ao reconhecimento, um exemplo é quanto aos gays e lésbicas, pois estes não
necessitam de redistribuição. Eles precisam de reconhecimento das suas diferenças.
(FRASER, 2008)
Na descrição feita, podemos acreditar que as reivindicações por redistribuição e
reconhecimento são alternativas mutuamente excludentes. Contudo, tal afirmativa seria uma
falsa antítese, pois para Fraser (2008, p.174) o correto é combinação dos dois tipos de
reivindicações. Para isso, Fraser lança mão de uma aproximação filosófica que não sucumba
em uma esquizofrenia.
Nancy Fraser é um dos expoentes que se dedica a teoria do reconhecimento, junto
a ela podemos citar: Clarles Taylor, Axel Honneth e Paul Ricoeur. Cada autor faz contribuições
preciosas para enriquecer e esclarecer a teoria do reconhecimento. De certo, que os autores
divergem em diversas posições, contudo, tal fato não deve ser observado pela academia
como um fato negativo, pois as críticas e o dissenso podem ser grandes propulsores de ideias
mais propositivas.
Por vezes, a filosofa Nancy Fraser trocou críticas como o filosofo frankfurtiano Axel
Honneth. Em decorrência dessas críticas, Nancy reformulou sua teoria. A autora, a priore,
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defendia apenas a “redistribuição”, firmando-se em antigas tradições igualitárias, trabalhistas,
possuindo como escopo principal uma alocação mais justa de recursos e bens. Ela
desprezava o “reconhecimento” baseado em uma sociedade “amigável às diferenças” que
almejava o reconhecimento das distintas perspectivas das minorias éticas, raciais e sexuais.
Contudo, como já foi dito, Fraser redefiniu sua teoria. Atualmente, ela afirma que a
Justiça requer tanto redistribuição quanto reconhecimento. Desta forma, a autora se propõe a
conciliar as duas teorias. Para isto, busca-se a elaboração de um conceito amplo de justiça
que consiga abarcar reivindicações por reconhecimento e por redistribuição.
Essa fase de integração das teorias não é uma tarefa simples, pois as teorias ligadas
à redistribuição estão usualmente ligadas à moralidade e as teorias ligadas ao
reconhecimento estão incutidas na ética. A ideia de Fraser, para interligar as duas teorias, é
construir uma política do reconhecimento que não esteja prematuramente vinculada à ética.
Pelo contrário, ela trata reivindicações por reconhecimento como reivindicações por justiça
dentro de uma noção ampla de justiça. (FRASER, 2007, p.103)
Nesta proposta teórica, rompe-se como o padrão do reconhecimento baseado na
“identidade”, compelindo os membros individuais a uma pressão moral a fim de se
conformarem à cultura do grupo.
Fraser propõe o reconhecimento como uma questão de status social. Desta forma, o
que exige reconhecimento não é, exclusivamente, a identidade específica de um grupo, mas
a condição dos membros como parceiros integrais de interação social. O não reconhecimento,
neste caso, significa subordinação social no sentido de ser privado de participar como igual
na vida social. (FRASER, 2007, p.107).
Torna-se nítido que, quando a interação é regulada por um padrão institucionalizado
de valoração cultural, constitui-se categorias de atores sociais como normativos e outros como
deficientes ou inferiores. Desta forma, necessita-se de uma demanda por reconhecimento,
mas não valorizando apenas identidade do grupo e sim, superando a subordinação, definindo
a paridade participativa. É notável que o modelo de status recusa-se a um alinhamento à ética,
ao contrário, alinha-se à moralidade. Desta forma, o modelo de status permite que se combine
reconhecimento com redistribuição sem sucumbir à esquizofrenia filosófica. (FRASER, 2007,
p.110).
No modelo “criado” por Fraser, grupos subordinados bivalentemente sofrem tanto
com a má distribuição quanto com o não reconhecimento, de tal forma que nenhuma dessas
injustiças é um efeito indireto da outra, mas são ambas primárias e cooriginárias.
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Desta forma, por exemplo, o gênero é uma coletividade bivalente, baseado na política
econômica e na cultura. É sabido que os homens são mais bem remunerados que as
mulheres, logo, exige-se retribuição. Contudo, o androcentrismo, o qual gera formas de
subordinação de status especificas de gênero, incluindo a violência sexual, a violência
doméstica, mutilação genital, entre outras. Logo, precisamos, outrossim, de reconhecimento.
Desta forma, a injustiça de gênero pode ser conduzida para uma política de reconhecimento
e redistribuição, (FRASER, 2008)
Diversos exemplos podem ser citados. Entretanto, mesmo que todas os eixos sejam
tratados como bivalentes, nem sempre isso ocorrerá no mesmo sentido e grau. Assim, as
injustiças devem ser consideradas em conjunto. (FRASER, 2001. p. 281)
Outro modelo de coletividade bivalente, um composto de status e de classe é a raça.
Os negros, oriundos da perversa prática do tráfico negreiro, são muito mais afetados com as
taxas de desemprego e pobreza (redistribuição) e sofrem exclusão e marginalização nas
esferas públicas (reconhecimento). Deste modo, a superação das injustiças do racismo que
requer tanto redistribuição e reconhecimento, mas nenhuma será suficiente por si só.
(FRASER, 2008)
Essa mesma analogia pode ser aplicada para os remanescentes de quilombos, pois
estes sofrem com níveis de pobreza e, outrossim, com o racismo e estigmatização, fazendo
com que eles sejam cerceados da esfera pública e, com isso não obtendo reconhecimento.
É cediço que as comunidades quilombolas distribuídas pelo Brasil reivindicam há
anos o direito de ocuparem seu lugar no espaço público. Esse reconhecimento foi relegado
por anos a estas comunidades tradicionais. Para Fraser, o reconhecimento de uma
comunidade quilombola perpassa pelo modelo do status. Para esta, a resposta para questão
do reconhecimento esta na paridade participativa. Isso quer dizer que devemos
institucionalizar padrões de valoração cultural para que a comunidade quilombola seja
reconhecida. Assim, teríamos os padrões culturais de determinada comunidade quilombola
reconhecidos e valorizados, permitindo aos grupos que se autoidentificam como
“remanescentes de quilombo” ou quilombola e que obtenham uma efetiva participação na vida
política e pública, obtendo, outrossim, a representação política.
Como já foi exposto, Fraser concilia a ideia de reconhecimento com a ideia de
redistribuição. Desta forma, o que preleciona a Constituição Federal de 1988 no artigo 68 do
ADCT “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos
respectivos.” concilia-se perfeitamente com a definição de redistribuição de riquezas. Nesta
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senda, os quilombolas teriam o território para produzirem e retirarem seu sustento,
possibilitando a continuidade da comunidade.

3. Contrato de Comodato: vilão do reconhecimento e redistribuição nas Comunidades
Quilombolas do Sapê do Norte

Nesse tópico tratamos de abordar uma medida que tem sido entrave para a
continuidade das comunidades quilombolas do Sapê do Norte, pois alteram os seus modos
de vida, seu território e as colocam em posição de submissão em relação à Fibria. Tal
mecanismo, utilizado pela empresa como forma de legitimar a sua posse perante as
comunidades negras rurais, é realizado reiteradamente devido à omissão governamental na
demarcação dessas terras.
Para entendimento da relação conflituosa entre a Fibria e as comunidades
quilombolas, que um dos meios de materialização é o contrato de comodato, é necessário
primeiro entender essa realidade jurídica.
O contrato de comodato possui como característica marcante o empréstimo de um
objeto infungível5 a alguém. Nesta modalidade contratual, a parte que empresta o “objeto”
oferece a uma pessoa o uso de algo sem receber uma contraprestação. A receptora pode
usar, fruir e mais tarde restituir ao comodante. Por outro giro, é um contrato gratuito, que tem
por objeto coisa infungível e se perfaz mediante a tradição do objeto6.
Destaca-se aqui, que consideramos, esses contratos de comodato realizados entre a
Fibria e as Associações como um negócio jurídico inexistente, já que não geram efeitos no
âmbito jurídico, pois não preenchem os seus requisitos mínimos, constantes do seu plano de
existência. São inexistentes os negócios jurídicos que não apresentam os elementos que
formam o suporte fático: partes, vontade, objeto e forma. Costuma-se dizer: o ato inexistente
é um nada para o direito. (TARTUCE, 2014, p. 230)
No caso das comunidades quilombolas do Norte do Estado, como anteriormente já
afirmado, há uma disputada entre a empresa e a os membros do grupo. A propriedade um
tema tão caro do nosso ordenamento jurídico, historicamente entendida como a expressão da
individualidade, encontra-se no cerne das disputadas. Isso ocorre, porque a Empresa de

5
6

Aquele que não pode ser substituído por outro objeto.
Devolução do objeto emprestado
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celulose detentora de capital político e econômico na região, visa manter e expandir a
monocultura do eucalipto sem nenhum embaraço.
Nesse sentido, a Fibria, com o passar dos anos, alterou a forma de relação com as
comunidades da região. De embates diretos visando expulsá-los da terra, passou para uma
política de “boa vizinhança”, mas com fim único de manter a relação desproporcional, e a sua
posição de superioridade perante aos tradicionais proprietários da terra. O comodato surge
nesse contexto como forma de reafirmar perante o grupo, que o capital simbólico é mantido
pela empesa.
A omissão governamental nos últimos anos com a demora para titulação dessas
terras, criou um vácuo entre a necessidade da empresa e a necessidade dos quilombolas. As
comunidades negras da região começaram a negociar diretamente com a empresa, apesar
de não estarem em relação de igualdade.
Para se concretizar a relação de comodato, são firmados dois contratos, incialmente,
um em que os quilombolas abrem mão da sua terra e outro, um termo específico de comodato,
em que se define a área que poderá ser utilizada. Nesses contratos além de delimitada a área
e o tempo, as culturas também são previamente aprovadas pela empresa, reforçando o
caráter de submissão da comunidade em relação a ela.
O professor Sandro Silva (2012, p. 11) no artigo “Condenados na terra? Comodato,
controle e disciplinamento nos quilombos do Espírito Santo”, traz com riqueza de detalhes as
nuances dos referidos contratos:
O projeto do comodato, apresentado de forma um tanto secreta pela Firma,
traz em resumo a seguinte redação: atribui a uma relação entre a empresa
“legítima proprietária e possuidora” e os quilombolas a criação de contatos
individuais entre proprietários para a cessão de parcelas de terr\a “apenas”
para “culturas de ciclo rápido” com financiamento oriundo de parcerias não
explicitadas; a administração dos plantio será feita entre empresa e
associações; o prazo é de no máximo dez anos, sendo renovável caso haja
interesse das “partes” [sic]; a associação se responsabiliza pelos danos
causados às plantações e pelos equipamentos; as terras doadas não podem
ser ocupadas com outras formas de trabalho [parceria, parcelar] e culturas a
não ser aquelas definidas no contrato; a não devolução do bem em comodato
implica as penas legais e multas aos quilombolas; ceder à empresa o direito
de fazer vistorias; criar um cadastro onde os quilombolas informem a relação
dos associados com a terra [se já possui terra, composição familiar e
experiência com a terra]; manter um cadastro dos associados, bem como
informar a empresa a situação dos associados em relação à “participação” na
vida da associação; prestar conta das movimentações financeiras e arcar
com despesas fiscais e impostos.

Infere-se das características narradas que os contratos de comodato procuram
dissolver o conflito territorial e, por conseguinte, legitimar a propriedade da terra por parte da
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Fibria, uma vez que somente o proprietário pode pactuar os contratos de comodato com outra
pessoa física ou jurídica. (FERREIRA e SANDERNS. 2013)

A empresa busca apagar as marcas e histórias das comunidades, passando a falsa
ideia para os seus membros, que a melhor situação para eles é aceitar a condição que lhes é
imposta: um acesso limitado a uma terra que tradicionalmente os pertence.

Com isso, a proposta contratual vem provocando a divisão interna das comunidades
e, portanto, desarticulando o movimento na reapropriação dos territórios (FERREIRA e
SANDERNS. 2013). Líderes do movimento, que sempre defenderam os direitos dos
quilombolas à propriedade, à memória cultural como forma de manter sua história e suas
raízes vivas, foram desencorajados pela Fíbria em permanecer na luta e resistência. A Fibria
não mais confrontou as lideranças, mas se aproximou delas, convencendo-as que aquele
modelo de contrato era a saída ideal, já que permaneceriam na terra com cultivo de
determinadas culturas. Além disso, a empresa oferecia para as lideranças que guiavam o
movimento, o financiamento de projetos que gerariam renda para a comunidade, algo que não
ocorreu.

A luta pelos territórios tradicionais no Espírito Santo arrecadou novos elementos em
sua configuração devido às diversas medidas tomadas pela empresa Fibria para manter,
aumentar e consolidar a relação de subordinação para com os quilombolas. Ora, é perceptível
que as práticas aplicadas pela empresa Fibria corroboram a idéia do não reconhecimento
partilhada por Fraser. Desta forma, o não reconhecimento, neste caso, significa subordinação
social no sentido de ser privado de participar como igual na vida social. (FRASER, 2007,
p.107). Relega-se a condição dos membros das comunidades quilombolas como parceiros
integrais de interação social, e relega-se os remanescentes de quilombos a um nível de
subordinação classista.
Torna-se nítido que, quando a interação, entre os quilombolas e a Fibria é regulada
por um padrão institucionalizado de valoração cultural, afirmando que a empresa possui
categoria de ator social como superior e os quilombolas como deficientes ou inferiores. Assim,
necessita-se de uma demanda por reconhecimento, mas não valorizando apenas a identidade
do grupo e sim, superando a subordinação, definindo, a paridade participativa.
É importante ressaltar que Fraser acredita que a valoração cultural e a manutenção da
cultura de uma comunidade se daria pelo fim de subordinação dos indivíduos às outras
classes. Com isso, não haveria distinções valorativas entre as classes e cada cultura poderia
desenvolver todas as suas potencialidades e suas individualidades. Logo, o fim da
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subordinação se daria a começar pela não aceitação da pactuação dos contratos de
comodato. Os quilombolas estariam livres das amarras que os ligam à Fibria, possuindo um
livre transitar na esfera participativa da sociedade. No mais, a paridade participativa estaria
mais acentuada pelo fim da dominação direta pela empresa.
Contudo, é sabido que as comunidades quilombolas do Sapê do Norte necessitam de
recursos financeiros e que não conseguem com frequência obter insumos e auxilio técnico
para fomento da agricultura pela via estatal. No mais, as terras utilizadas pelos quilombolas
para o plantio de suas culturas estão sendo minadas pelo plantio de eucalipito praticado pela
Fibria. Ora, exigir dos quilombolas qualquer forma de não articulação para sua sobrevivência
seria desumano, pois, além da burocracia para a titulação da terra, o Estado não oferece os
meios efetivos para essas comunidades se manterem e também conservarem suas tradições.
Entretanto, se o projeto de redistribuição de riquezas, da filosofa Nancy Fraser, se
efetivasse, seria um passo primordial para os quilombolas terem suas terras tituladas. Eles
possuiriam condições de sobreviver sem depender das amarras neoliberais e perversas da
Fibria.

Conclusão

O presente estudo procurou descrever as práticas de interação entre as comunidades
quilombolas do Sapê do Norte (ES) com a Fibria, demonstrando que a empresa subordina as
comunidades através de ações que reafirmam o seu capital. Destaca-se dentre essas ações,
a assinatura de contratos de comodato, que ao nosso entendimento, são juridicamente
inexistentes, já que uma das partes não é a verdadeira proprietária da terra.
Quando uma associação de quilombolas pactua o referido contrato, ela abre mão da
terra em contestação. Depois disso, ainda no contrato de comodato, a Fibria determina quais
culturas serão produzidas pelos quilombolas. No mais, delimita a área que será cultivada e o
tempo.
É perceptível que a Fibria, que detém o capital político e econômico da região, optou
por subordinar os quilombolas com práticas que, aparentemente, são benéficas a eles, mas
que estão minando seu reconhecimento, sua identidade e sua resistência. Neste sentido,
percebemos que a teoria do reconhecimento e da redistribuição, apesar de ser plenamente
factível e aplicável, não conseguiu, até então, obter êxito nas comunidades quilombolas do
Sapê do Norte. Contudo, esperamos que um dia ela seja ajustável a estas comunidades.
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É inconteste, o quão prejudicial tal prática é para os quilombolas daquela região. Ao
não vislumbrarem chances de ter o seu território demarcado, devido a burocracias no
processo administrativo, a refutação ao critério de autoatribuição (previsto no nosso
ordenamento jurídico e também na Convenção 169), se sujeitam a práticas que anulam todo
o processo de resistência.
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MONUMENTO NATURAL DOS PONTÕES CAPIXABAS: A LUTA POMERANA POR
DIREITOS, IDENTIDADE E TERRITÓRIO
Helmar Spamer1
Ana Tereza Reis da Silva2

1. Introdução
Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado, ainda em
andamento, “Monumento Natural dos Pontões Capixabas: a luta pomerana por direitos,
território e identidade”, desenvolvida no município de Pancas, Espírito Santo, cujo território
tradicional pomerano foi recentemente transformado em Unidade de Conservação.
A pesquisa tem como objetivo desenvolver ações de intervenção junto à população
local a fim de lhes proporcionar o acesso aos dispositivos legais (jurídicos e políticos) para a
defesa do território, da sustentabilidade e dos modos de vida da comunidade pomerana. Ao
mesmo tempo, analisa o modus operandis da proteção ambiental no Brasil que,
sistematicamente, desencadeia conflitos territoriais, identitários e socioambientais ao colocar
sob suspeição o importante e decisivo papel que os povos tradicionais desempenham na
conservação da biodiversidade.
No caso em questão, a sobreposição entre unidade de conservação e terras
tradicionais tem gerado uma situação prolongada de indefinição jurídica quanto a
regulamentação das formas de usos do território, o que agrava os conflitos que aí tomam
lugar, ao mesmo tempo em que constrange e invisibiliza os saberes e modos de vida locais.
Contudo, observa-se a emergência de processos positivos de luta pelo direito à terra, à
identidade, ao desenvolvimento local e à sustentabilidade cultural e material, em que
destacam-se a criação a Associação Pomerana de Pancas (APOP) e o reconhecimento e
inserção do Povo Pomerano na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT).
O estudo afina-se com as perspectivas da pesquisa-ação, pois, ao mesmo tempo em
que busca compreender o contexto, os sujeitos e seus discursos, interfere na realidade e
analisa os resultados dessa inserção. Assim, a pesquisa constitui também um espaço de

1

Licenciatura e Bacharelado em História (UFES). Mestrando em Sustentabilidade junto a Povos e
Terras Tradicionais (MESPT/CDS/UnB). Bolsista da Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF). Coordenador de Cultura da Associação Pomerana de Pancas (APOP).
2

Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Brasília (PPGE/UnB)
e do Mestrado Profissional em Sustentabilidade Junto a Povos e Terras Tradicionais
(MESPT/CDS/UnB).
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socialização do conhecimento para potencializar a participação da comunidade nos
processos de negociação intracomunitária e com os agentes do Estado.
Desse modo, esse artigo se propõe a discorrer sobre o contexto da pesquisa, sua
problemática e objetivos. Além de apresentar sua fundamentação teórico-metodológica e
apontar breves análises a partir dos dados já levantados até o momento.
2. O Monumento Natural dos Pontões Capixabas e a Comunidade Pomerana de
Pancas
No ano de 2002 foi criado o Parque Nacional dos Pontões Capixabas, uma área de
preservação ambiental localizada nos municípios de Pancas e Águia Branca, estado do
Espírito Santo, com o objetivo de preservar os ecossistemas aí existentes, a realização de
pesquisa científica e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo
ecológico, conforme previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC/2000).
No entanto, uma área de preservação ambiental na categoria de parque não permite
a presença humana, de modo que sua criação implicaria na desapropriação de famílias
pomeranas, populações locais e campesinas que habitam há várias gerações o território. A
presente pesquisa se insere nesse contexto de conflitos socioambientais, tendo como foco
as estratégias de resistência acionadas pela população em defesa de seus direitos e
território, em suas relações de mútuo reforço com processos de afirmação identitária e
pertencimento.
O estudo em questão parte do pressuposto de que as práticas de preservação
ambiental no Brasil ainda se mostram fortemente influenciadas pela perspectiva
preservacionista e, em uma acepção mais ampla, pelo binarismo moderno cultura/natureza,
isto é, pelo “mito moderno da natureza intocada” (DIEGUES, 2008).
A persistência de representações romantizadas da natureza, assim como o não
reconhecimento do papel decisivo que as populações tradicionais desempenham na
conservação da biodiversidade, demonstram a força operante da racionalidade binária que
orienta a criação e a gestão de áreas protegidas. Vistas como entraves à “verdadeira
preservação”, as populações são tratadas com suspeição e seus modos de vida, seus
saberes e suas práticas são sistematicamente negados e inviabilizados.
No contexto do Parque Nacional dos Pontões Capixabas, os conflitos vieram à tona
quando a comunidade tomou conhecimento de que uma área de preservação ambiental na
categoria de Parque Nacional não permite habitação humana e atividades de produção, o
que implicaria em desapropriação de terras. A partir de então, iniciou-se um processo de
disputas, organização social e luta pelo território. Apesar de o poder público (municipal e
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estadual) ter se posicionado a favor da comunidade, isso não ocorreu de imediato. O
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) ganhou representatividade na região
juntamente com os sindicatos rurais devido sua atuação contra a arbitrariedade do governo
federal de criar uma área de preservação ambiental sem consultar a população local como
prevê a legislação (SNUC, 2000). As instituições religiosas se pronunciaram por meio de
cartas abertas e posicionamentos públicos de seus líderes, principalmente as igrejas
Luteranas (IECLB e IELB) e Católica, de maior predominância na região. Houve mobilização
comunitária com realização de reuniões para discutir a questão. Organizaram-se tanto
manifestos escritos quanto protestos com paralisação de rodovias.
Como tem sido observado em outros contextos de Povos Tradicionais, igualmente
marcados por conflitos de sobreposição territorial, a luta por direitos e em defesa do território
gerou um processo de afirmação identitária e pertencimento da população local (ALMEIDA,
2009). A familiarização da comunidade pomerana com a discussão sobre Povos e
Comunidades Tradicionais, em âmbito nacional, e a compreensão de que essa categoria
representaria um importante mecanismo de luta por direitos territoriais, levou as lideranças
locais a reivindicarem o reconhecimento e a inclusão da Povo Pomerano no âmbito dessa
categoria.
Em 2005, um dos primeiros resultados dessa mobilização foi a criação de uma
instituição para representá-los junto à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT): Associação dos Moradores, Amigos e
Proprietários dos Pontões de Pancas e Águia Branca, posteriormente, em 2009, registrada
em cartório como Associação Pomerana de Pancas (APOP).
Por essa via a comunidade assumiu uma posição clara: não se opunha à criação de
uma área de preservação ambiental, mas reivindicava o direito ao território e a permanência
na terra. Para tanto, acionava como argumento central o importante papel que seus modos
de vida e os sistemas locais de produção de baixo impacto desempenham na conservação
da Mata Atlântica. Em outra direção, questionava o tratamento desigual que as populações
locais recebiam do Estado brasileiro: a área de preservação demarcada atingia diretamente
a população campesina, deixando de lado as grandes propriedades (fazendas produtoras de
café) e as áreas de extração de rochas, principalmente, mármore e granito, objetos de
mineração.
Pressionado, no ano de 2006, o governo criou um grupo de trabalho para discutir a
situação. A comunidade reivindicava a anulação do decreto inicial que criava o Parque
Nacional e propunha a abertura de diálogo com o governo para que juntos encontrassem
uma solução. No entanto, findou-se por prevalecer a proposta do governo de mudar a
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categoria da unidade Parque Nacional para Monumento Natural3. Embora essa categoria
permita a permanência das populações locais, como solicitava a comunidade, prevê regras
rígidas, com projeções de importantes impactos sobre os modos de vida locais, pois,
manteve-se a premissa de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, condição
que o governo não se dispôs a abrir mão.
Ademais, a criação do Monumento Natural, em 2008, não encerrou os conflitos, ao
contrário, fez emergir outras tensões: a comunidade não teve concordância com a
metodologia adotada pelo chefe da unidade para a criação do conselho consultivo, pois,
várias instituições e organizações sociais locais, que tinham participado do processo de luta
pela permanência no território, não foram convidadas a tomar parte do processo.
Com intervenção do então presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO)4, Roberto Vizentim, foram acordados novos encaminhamentos:
devido aos conflitos, a comunidade solicitou a substituição imediata do então gestor da
unidade e Vizentim propôs que as lideranças comunitárias elaborassem um Termo de
Convivência na unidade, uma prévia do plano de manejo e que orientaria as discussões
futuras. Este termo chegou a ser construído por algumas lideranças comunitárias e
submetido à avaliação do ICMBIO. A resposta dada pela instituição se respalda pura e
simplesmente em parâmetros jurídicos e legais. No entanto, nem mesmo a elaboração do
termo de convivência e nem as respostas fornecidas pelo ICMBIO foram amplamente
discutidas pela comunidade. Além das lideranças envolvidas, poucas pessoas têm
conhecimento da existência desse documento.
O cenário atual é de acomodação no que se refere à criação do conselho consultivo
e elaboração do plano de manejo da unidade. É possível que a conquista da permanência
no território tenha gerado um refluxo no intenso processo de mobilização inicial, quando a
perda do território era eminente. De outra feita, deve-se também considerar que talvez a
comunidade não compreenda que o limbo institucional a coloca, novamente, em posição de
fragilidade, pois, encontra-se numa situação de instabilidade e insegurança legal,
considerando que a unidade ainda não foi regulamentada.
Nesse sentido, a pesquisa aciona algumas questões relacionais: Como se
processam as relações de mútuo reforço entre luta por direitos, organização comunitária em

3

Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de
grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos
proprietários. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não
havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela
administração da Unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a
área deve ser desapropriada (SNUC/2000).
4

Órgão governamental responsável pelas Unidades de Conservação Federais.
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defesa do território e afirmação identitária no contexto de criação e regulamentação do
Monumento Natural dos Pontões Capixabas? A transformação do território tradicional
pomerano em unidade de conservação representa uma ameaça aos direitos desse povo? E,
apesar disso, esse processo pode se converter em dispositivos de luta por identidade e
território?
Dessa feita, a pesquisa tem como objetivo geral desenvolver ações de intervenção
junto à população local a fim de promover uma apropriação por parte da comunidade
pomerana dos dispositivos e mecanismos legais em defesa do seu território, modo de viver
e tradicionalidade e analisar concomitantemente os desdobramentos decorrentes dessa
intervenção.
A partir disso, seguem-se três objetivos específicos: (i) analisar as disputas políticas
e territoriais envolvidas no processo de criação e regulamentação do Monumento Natural
dos Pontões Capixabas; (ii) analisar as estratégias de resistência acionadas pela
comunidade pomerana na luta por direitos e defesa de seu território; (iii) identificar as
relações de mútuo esforço entre a luta por direitos e defesa do território e o processo de
afirmação identitária e de pertencimento da comunidade pomerana.
3. Povos Tradicionais e Unidades de Conservação no Brasil
A criação do Parque Nacional dos Pontões Capixabas sem a consulta prévia da
população local, no ano de 2002, foi o fator primordial que deu origem ao processo de luta
pelo território, fortalecimento identitário, organização comunitária em torno da Associação
Pomerana de Pancas (APOP), mobilização local e nacional enquanto movimento social,
reconhecimento na Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais (CNPCT) e na Política Nacional (PNPCT). Fato que culminou,
inclusive, na realização dessa pesquisa.
Desse modo, o trabalho se propõe a discutir, entre outras questões, o contexto de
conflitos socioambientais decorrentes da lógica praticada na gestão e criação de Unidades
de Conservação que, muitas vezes, ameaça os direitos territoriais e socioambientais de
Povos Tradicionais. Nesse sentido, algumas categorias são fundamentais à compreensão
do problema/objeto, são elas: conflitos socioambientais, desenvolvimento sustentável, povos
e comunidades tradicionais, territórios, identidade e pertencimento. Além das conceituações
legais que orientam o contexto jurídico e político referente ao tema.
A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais (CNPCT), estabelecida no Brasil pelo Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007
e inspirada na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), define
povos e comunidades tradicionais como:
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grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (PNPCT/2007,
p.01).

Os conceitos de povos, comunidades, grupos, populações ou sociedades tradicionais
são recorrentes na literatura e se encontram em processo de construção e constante
debate. Little (2002, p. 23) defende a utilização do termo “povos tradicionais” em função de
sua dimensão tanto empírica quanto política e a opção por esta terminologia “coloca esse
conceito dentro dos debates sobre os direitos dos povos, onde se transforma num
instrumento estratégico nas lutas por justiça social”. Nesse sentido, por considerar que a luta
pomerana pelo direito de permanência e acesso ao território configura, nos termos de Little,
uma luta política e de justiça social, adotaremos neste trabalho a terminologia de “povo
tradicional”.
Além disso, conceito de Povos Tradicionais ainda está em construção, apresenta-se
de

maneira

bastante

abrangente

e

mesmo

com

terminologias

diferentes

as

conceitualizações comportam notória semelhança. Para Diegues (2000, p. 22), sociedades
tradicionais são
grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente
reproduzem seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base
em modos de cooperação social e formas específicas de relação com a
natureza, caracterizados tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio
ambiente.

O autor ainda apresenta algumas características recorrentes dessas sociedades:
intensa ligação com os territórios ancestrais; auto-identificação e identificação pelos outros
como grupos culturais distintos; linguagem própria; presença de instituições sociais e
políticas próprias e tradicionais; sistemas de produção principalmente voltados para a
subsistência (DIEGUES, 2000).
Almeida (2009, p. 278) enfatiza a característica “extensional” do conceito de
populações tradicionais, ou seja, uma categoria em extensão e as define “enumerando seus
membros e candidatos a membros”. O autor ainda afirma que “a criação e apropriação de
categorias aponta para a formação de sujeitos por meio de novas práticas” (ALMEIDA,
2009, p. 278). Nesse sentido, abordaremos a apropriação por parte dos pomeranos do
conceito de povo tradicional na defesa de seu território e os desdobramentos oriundos desta
nova categoria para o Povo Pomerano enquanto movimento social emergente e o processo
de fortalecimento e pertencimento identitário.
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Ressalta-se que o uso da palavra “tradicional” pode ser fácil e equivocadamente
associado à ideia de atraso econômico e imobilidade histórica. No entanto, o conceito de
tradicional adotado neste trabalho afina-se com as perspectivas de Sahlins (1997) e Little
(2002) ao mostrarem que as tradições culturais se mantêm e se atualizam mediante uma
dinâmica de constante transformação.
Sahlins

(1997)

demonstra que muitos

aspectos

culturais

das sociedades

hegemônicas são incorporados e ressignificados de forma ativa pelas culturas tradicionais.
Nesse sentido, partimos da premissa de que a inserção do Povo Pomerano na Comissão
Nacional (CNPCT/2005) e posterior reconhecimento na Política Nacional (PNPCT/2007),
são aspectos que indicam a apropriação dos dispositivos políticos nacionais para atender a
demandas emergentes no nível local. Assim, o trabalho também discutirá as transformações
culturais e identitárias resultantes da concepção do Povo Pomerano enquanto Povo
Tradicional e sua territorialidade.
Little (2002, p. 03) define a territorialidade como “o esforço coletivo de um grupo
social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu
ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território”. A relação particular que cada
grupo social mantém com seu território é chamada de cosmografia que, para o autor, pode
ser definida como:
os saberes ambientais, ideologias e identidades – coletivamente criados e
historicamente situados – que um grupo social utiliza para estabelecer e
manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de
propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico,
a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso que dá ao
território e as formas de defesa dele (LITTLE, 2002, p. 04).

Desse modo, na perspectiva de Little (2002), discutiremos na pesquisa a
territorialidade pomerana e sua cosmografia no processo de defesa de seu território,
ameaçado a partir da criação de uma Unidade de Conservação na categoria de proteção
integral, o Monumento Natural dos Pontões Capixabas.
Em relação aos territórios tradicionais, Little (2002, p.10) ressalta que “as relações
específicas imbuídas na noção de lugar não devem ser confundidas com a noção de
originariedade, isto é, o fato de ser o primeiro grupo a ocupar uma área geográfica”.
Segundo o autor, “a situação de pertencer a um lugar refere-se a grupos que se originaram
em um local específico, sejam eles os primeiros ou não” (LITTLE, 2002, p. 10) e que
a maneira específica como cada grupo constrói sua memória coletiva
dependeria em parte da história de migrações que o grupo realizou no
passado. A memória espacial nem sempre se refere a um lugar primordial
de origem do grupo, mas pode se modificar para atender a novas
circunstâncias e movimentos (LITTLE, 2002, p. 11).
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No caso dos pomeranos, da comunidade de Laginha/Pancas, ocorre a defesa do
território em que se encontram atualmente, onde estabeleceram vínculos sociais, culturais e
identitários. A antiga Pomerânia, lugar de origem, permanece apenas na memória coletiva e
afetiva deste povo. O território atual corresponde a um processo histórico de ocupação e
territorialização. Nesse sentido, consideramos que
os territórios dos povos tradicionais se fundamentam em décadas, em
alguns casos, séculos de ocupação efetiva. A longa duração dessas
ocupações fornece um peso histórico às suas reivindicações territoriais. A
expressão dessa territorialidade, então, não reside na figura de leis ou
títulos, mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva que
incorpora dimensões simbólicas e identitárias na relação do grupo com sua
área, o que dá profundidade e consistência temporal ao território (LITTLE,
2002, p. 11).

Dessa feita, ao tratar de território, consideramos que este não se restringe somente à
questão material de posse da terra. Os pomeranos expressam estreita relação com sua
Land5 e tomemos aqui o sentido de Land além da tradução literal. Para os pomeranos a sua
terra, sua propriedade, seu espaço, é também o local de reprodução de suas práticas
sociais e culturais, onde se expressam valores morais centrais na construção da identidade
pomerana camponesa (BAHIA, 2011). Dessa forma, concebemos a Land a partir do
conceito de território, não só como espaço físico, mas também como o lugar onde
desembocam todas as ações, poderes, forças e fraquezas, onde a história do homem se
realiza a partir das manifestações de sua existência (SANTOS, 1998).
Segundo a Política Nacional, territórios tradicionais são “os espaços necessários à
reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles
utilizados de forma permanente ou temporária” (PNPCT/2007, p. 01). Assim, o território é o
local onde ocorrem tanto as trocas materiais quanto as espirituais e não se define apenas
por um princípio material de apropriação, mas, também, por um princípio cultural de
identificação e de pertencimento. Pode-se afirmar que, devido sua expressão simbólica, o
território é um construtor de identidade e compreende também as relações de poder
(HAESBAERT, 1998). Nesse sentido, o lema da Associação Pomerana de Pancas (APOP) –
Ous Lüür, Ous Land6 – é um importante indicativo da dimensão política, simbólica e
identitária do território.
Diegues (2000) também discute a questão dos territórios tradicionais. Para o autor,
uma característica importante na definição das culturas tradicionais é a
5

Land é um termo no idioma pomerano (também na língua alemã) que na tradução literal para o
português significa “terra”.
6

Tradução: Nosso povo, nossa terra.

133

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

existência de um sistema de manejo dos recursos naturais marcados pelo
respeito aos ciclos naturais, e pela sua exploração dentro da capacidade de
recuperação das espécies de animais e plantas utilizadas. Esses sistemas
tradicionais de manejo não são somente formas de exploração econômica
dos recursos naturais, mas revelam a existência de um complexo de
conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, por
intermédio de mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso
sustentado dos ecossistemas naturais (DIEGUES, 2000, p. 20).

Nas discussões sobre território, frequentemente se associa a questão da
sustentabilidade ao desenvolvimento, de modo que o discurso do desenvolvimento
sustentável se apresenta na sociedade como uma alternativa para solucionar ou amenizar
os problemas sociais, ambientais e econômicos do planeta. No entanto, Little nos alerta que
a sustentabilidade é muito difícil de ser alcançada por qualquer modelo econômico visto que
também possui dimensões políticas e culturais que envolvem a dinâmica das relações de
poder. Segundo o autor a “sustentabilidade precisa ser estabelecida em múltiplas esferas –
ambiental, demográfica, econômica, social, política, técnica – sendo que falhas em uma ou
mais dessas esferas podem comprometer o modelo no seu conjunto” (LITTLE, 2002, p. 48).
Usualmente a sustentabilidade é concebida a partir de três dimensões: ambiental,
social e econômica. No entanto, Nascimento (2012) ressalta que não é possível ignorar a
dimensão do poder, pois não se podem mudar os padrões de produção e consumo como se
fosse algo alheio às estruturas e decisões políticas. Além disso, a dimensão cultural também
precisa ser considerada, afinal, “não será possível haver mudança no padrão de consumo e
no estilo de vida se não ocorrer uma mudança de valores e comportamentos; uma
sublimação do valor ter mais para o valor ter melhor” (NASCIMENTO, 2012, p. 57, grifo do
autor). Nessa discussão de “ter melhor”, os povos tradicionais aparecem com destaque, pois
seus modos de vida implicam em práticas e saberes consonantes com a sustentabilidade
como um todo, abarcando tanto aspectos materiais como espirituais que envolvem o viver
bem de uma coletividade.
Apesar da importante contribuição dos povos tradicionais à conservação da
biodiversidade, já reconhecida inclusive pela própria ciência, a criação de parques nacionais
e demais unidades de conservação de proteção integral ainda está ancorada no mito da
natureza intocada (DIEGUES, 2008). Partindo da premissa preservacionista, a presença
humana é considerada uma ameaça à biodiversidade, fazendo surgir inúmeros conflitos
socioambientais com a sobreposição de unidades de conservação em territórios de povos
tradicionais no Brasil.
A ideia e a prática de isolamento da natureza para fins de proteção surgiram no final
do século XIX com o conceito norte-americano de natureza selvagem e intocada –
wilderness – e persiste até os dias atuais. A principal proposta política dessa corrente
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ambientalista consiste em criar e manter reservas naturais, normalmente parques nacionais,
protegidos da interferência humana. Neste contexto, procura-se preservar áreas de grande
beleza cênica, predominando uma visão estética da natureza (SILVA, 2015; ALIER, 2007;
DIEGUES, 2000).
Little (2002) ressalta que o preservacionismo e a criação de áreas protegidas
representam uma vertente desenvolvimentista baseada na noção de controle e
planejamento do Estado, considerando que as unidades de conservação, criadas pelo
mesmo, se transformam em terras da União. O autor argumenta:
Em primeiro lugar, as áreas protegidas são criadas pelo Estado mediantes
decretos e leis e conformam parte das terras da União, sendo portanto
terras públicas. Em segundo lugar, a criação dessas áreas inclui
sofisticadas pesquisas científicas envolvendo um grande leque de
especialistas, mostrando o alto grau de conhecimento humano implicado
nelas. Em terceiro lugar, as áreas protegidas estabelecem planos de
manejo que especificam com minuciosos detalhes as atividades permitidas
e proscritas dentro desses territórios (LITTLE, 2002, p. 16).

Diegues (2000) chama atenção para o fato de que o modelo de Unidades de
Conservação de Proteção Integral no Brasil – Parques Nacionais – está em crise e elenca
alguns motivos: muitas áreas protegidas estão sendo invadidas e degradadas por falta de
investimentos públicos, de fiscalização e de informação à população na ausência de
projetos de educação ambiental. Além disso, esse modelo foi criado no contexto ecológico e
cultural dos Estados Unidos no final do século XIX e não se aplica a realidade dos países
tropicais como o Brasil, que possui uma expressiva sociobiodiversidade.
No entanto, o modelo preservacionista ainda exerce grande influência no movimento
ambientalista. Um exemplo dessa influência é o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC/2000), que divide as áreas protegidas em dois grandes grupos: áreas
de proteção integral que não permitem a presença humana e objetivam a preservação da
natureza e, em contrapartida, as áreas de uso sustentável, que procuram compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Dessa feita,
observamos que o próprio SNUC expressa um confronto latente entre vertentes
ambientalistas divergentes: o preservacionismo e o conservacionismo.
A vertente conservacionista não se opõe efetivamente ao crescimento econômico, ao
contrário, defende o desenvolvimento sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
Nesse sentido, a maior crítica ao conservacionismo consiste no fato de que este discurso
apenas ameniza os impactos da industrialização e insere a natureza, vista como recursos
naturais, na lógica do mercado (ALEIR, 2007).
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Barreto Filho (2012) argumenta que a progressiva superação do dualismo entre
natureza e cultura tem aberto um novo horizonte intelectual. No entanto, o autor também
alerta para o fato de que
À medida que a natureza se torna uma gigantesca praça de mercado,
impulsionada pela rápida extensão de abordagens mercadológicas aos
recursos naturais (mercado de carbono, estoques pesqueiros e madeireiros,
etc.) e a produtos orgânicos (material genético, órgãos do corpo, etc.), esse
tema ganha destaque na agenda pública. O(s) lugar(es) da natureza e do(s)
ambiente(s) nos assuntos humanos se tornou(aram) uma preocupação não
só ética e estética, mas também política e econômica para os povos e
governos do mundo industrializado (BARRETO F°, 2012, p. 108).

Apesar das contradições entre o preservacionismo e o conservacionismo, ambas as
vertentes tendem a considerar os povos tradicionais como entraves à proteção da
biodiversidade e a partir da relação direta entre desenvolvimento sustentável e a ideia de
progresso tecnocientífico para fins econômicos, esses povos são vistos e representados
como atrasados e inferiores. No entanto, tais povos são notoriamente avançados em seus
saberes tradicionais no que se refere à sustentabilidade, possuem práticas singulares de
territorialização e de uso do território (SILVA, 2015).
A noção de desenvolvimento é pouco questionada em nossa sociedade, quase um
senso comum associado à ideia de progresso técnico-científico e crescimento econômico e
o ambientalismo se apresenta como um importante interlocutor entre os agentes e agências
que discutem o desenvolvimento. Nesse contexto se insere o desenvolvimento sustentável,
apresentado como uma alternativa viável que garanta a permanência da estrutura e ideia de
desenvolvimento já existente sob um discurso de preocupação com meio ambiente, o bemestar das populações e com o futuro (RIBEIRO, 1992).
A Política Nacional define desenvolvimento sustentável como o “uso equilibrado dos
recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração,
garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras” (PNPCT/2007, p. 01). Logo,
percebe-se a “noção de intergeracionalidade no conceito de sustentabilidade, associando-a
à noção de justiça social (redução das desigualdades sociais e direito de acesso aos bens
necessários a uma vida digna) e aos valores éticos (compromisso com as gerações futuras)”
(NASCIMENTO, 2012, p. 54).
Nascimento (2012, p. 56) ainda faz a seguinte ressalva:
O problema advindo da crise ambiental não é de que o planeta e/ou a vida
estejam ameaçados de extinção em curto ou médio prazo. Podemos afirmar
taxativamente que não somos capazes de destruir o planeta ou a vida nele
existente. O que está em jogo é, em primeiro lugar, se as próximas
gerações terão condições de viver com uma qualidade de vida pelo menos
próxima à que almejamos para todos atualmente, e que muitos já a têm.
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Para além das dimensões da sustentabilidade apontadas por Nascimento (2012), os
Povos Tradicionais também acionam lógicas muitas vezes incompatíveis com o modelo de
desenvolvimento sustentável vigente nas estruturas de poder dominante, representadas
pelo Estado. Exemplo disso são os inúmeros conflitos socioambientais que decorrem da
implementação de grandes empreendimentos econômicos, além de Unidades de
Conservação, nosso objeto de estudo.
Normalmente associados ao estigma da pobreza, os Povos Tradicionais não são
considerados em suas peculiaridades, resultando na formulação de políticas públicas que
não correspondem às demandas e nem mesmo condizem com a realidade local. Também
para exemplificar, sem maiores problematizações, cito aqui um dos enfrentamentos entre o
discurso de um agente do governo e uma liderança pomerana quando do processo de
recategorização do Parque Nacional dos Pontões Capixabas. A justificativa do referido
agente para a mudança de categoria da Unidade de Conservação para Monumento Natural,
dentre outras coisas, se baseava no fato de que atenderia a principal reivindicação da
comunidade de permanecer no território e que ainda possibilitaria um crescimento
econômico na região em torno do desenvolvimento das atividades turísticas. Ora, todas as
famílias residentes dentro da área protegida são camponesas, agrícolas, e a exigência da
mesma era a garantia de investimentos em suas atividades produtivas tradicionais, não no
turismo.
Há várias maneiras de se entender e discutir a sustentabilidade e o desenvolvimento
sustentável e nesse trabalho também trataremos do que Alier (2007) chama de ecologismo
dos pobres, ou melhor, movimento por justiça ambiental. Segundo essa corrente, o
crescimento econômico, subsidiado pelo discurso do desenvolvimento sustentável, tem
deslocado geograficamente cada vez mais as fontes de recursos naturais, representando
assim a principal ameaça aos territórios tradicionais.
É fato que os Povos Tradicionais têm assegurado a conservação da biodiversidade
em razão de sua relação com a natureza, nesse sentido, destacamos a importância da
sustentabilidade concebida e praticada por esses povos. Na perspectiva de Alier (2007),
concebemos a sustentabilidade associada à ideia de justiça ambiental não só para que a
gerações futuras tenham direito ao ambiente equilibrado como diz nossa Constituição
Federal, mas sim, para que as gerações presentes, os povos tradicionais de agora, tenham
seus direitos assegurados e que tenham a liberdade de usufruir de seus territórios a partir
de seus modos de vida e territorialização historicamente constituídos.
A partir da Política Nacional (PNPCT) – mas, não somente – nota-se que os povos
tradicionais estão associados à ideia de conservação da biodiversidade, pois seus modos de
vida evidenciam uma relação simbólica com os ciclos da natureza, que não é vista apenas
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como fonte de recursos naturais (ALMEIDA, 2009). Silva (2015, p. 237) destaca que a
“biologia da conservação aponta para uma relação de reforço mútuo entre diversidade
cultural e a diversidade biológica, indicando que os modos de vida das populações
tradicionais colaboram significativamente para a diversificação genética das espécies”.
Dessa forma, diante do panorama exposto, a luta pomerana pelo território,
organização social, afirmação identitária e apropriação de dispositivos políticos e legais
apresenta-se como um nítido processo “não planejado, complexo e combinado”. No qual é
interessante perceber “como atos da periferia articulam-se com políticas e agendas
mundiais, em um desenvolvimento combinado e desigual” (ALMEIDA, 2004, p. 35 apud
TROTSKY, 1962). Nesse sentido, Almeida relata que situações de desordem e conflitos
locais não previstos podem gerar processos em que uma preferia aparentemente passiva se
afirma como fronteira ativa dentro de conjunturas maiores.
No caso pomerano, o conflito pelo território em Pancas, a partir da criação do Parque
Nacional e o reconhecimento na Política Nacional (PNPCT) originou um movimento social
organizado enquanto Povo Tradicional Pomerano que transcende os limites regionais,
fazendo surgir associações pomeranas em outros estados da federação ao ponto de
suscitarem conflitos por representação nacional.
Ao tratar da luta dos seringueiros na Amazônia na década de 1980, Almeida (2004,
p. 48) é feliz em afirmar:
Pensa-se muitas vezes que poderes hegemônicos possuem uma
capacidade incontestável para controlar populações e territórios nas
margens do sistema mundial. Nessa visão há pouco ou nenhum lugar para
mudança política real e para agentes locais da história. As alternativas à
escravização da própria linguagem pelas gramáticas hegemônicas de
“desenvolvimento sustentável” seriam ou a paródia a essa mesma
linguagem, ou a marginalização voluntária. Mas talvez, haja caminhos
imprevistos por meio dos quais se constroem fatos novos em nível local, e
que não eram previstos nos esquemas antecipados.

Dessa forma, a pesquisa pretende analisar os “caminhos imprevistos” que
construíram novos fatos na história do Povo Pomerano a partir do processo de luta pelo
território que se iniciou com criação do Parque Nacional dos Pontões Capixabas e os
desdobramentos desse contexto de conflito.
4. Metodologia da pesquisa, análises e intervenções
O estudo em questão afina-se com as perspectivas da pesquisa-ação, pois prevê um
maior envolvimento do pesquisador e um contexto de ação efetiva dos grupos envolvidos.
Mais precisamente, ao mesmo tempo em que busca compreender o contexto, os sujeitos e
seus discursos, o pesquisador também interferirá na problemática e analisará os resultados
dessa inserção.
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Em conformidade com o método da pesquisa-ação, na medida em que a pesquisa
for conduzida, as entrevistas individuais, as rodas de conversa e ações de mobilização
servirão para coleta de dados, mas, também, como mecanismos de socialização de
informações legais e conhecimentos importantes para a apropriação e protagonismo da
comunidade. Desse modo, por meio da metodologia adotada e orientado pela discussão
central de afirmação identitária e luta pelo território, pretende-se desenvolver uma análise
sobre o conflito socioambiental no contexto em questão e, ao mesmo tempo, participar
ativamente no processo de mobilização da comunidade pomerana.
Trata-se de colaborar na construção de uma compreensão mais aguçada da
comunidade acerca das relações de poder e das disputas de sentidos que operam no
contexto, vislumbrando um papel ativo do sentido comunitário e do sentimento de
pertencimento. Com efeito, colaboraremos socializando conhecimentos e promovendo
discussões sobre as leis que regulamentam as Unidades de Conservação (SNUC/2000),
sobre os dispositivos legais de proteção dos direitos territoriais dos povos tradicionais,
fomentando debates sobre os direitos dos pomeranos como povo tradicional reconhecido
pela Política Nacional (PNPCT/2007). Em síntese, a pesquisa constituirá um espaço de
socialização e análise de informações pertinentes no intuito de potencializar a participação
da comunidade no contexto de conflito em que está inserida; bem como de mobilizá-la à
apropriação dos dispositivos legais ao seu alcance tendo em vista um protagonismo
autônomo, politizado e esclarecido que garanta a sustentabilidade cultural e material dos
modos de ser e de viver do povo pomerano.
Utilizaremos como fontes os documentos oficiais e aqueles produzidos pela
comunidade: processos, projetos de lei, atas de reuniões, relatórios, manifestos. Para coleta
de dados faremos entrevistas individuais semiestruturadas com os agentes do Estado e
lideranças comunitárias e, rodas de conversa com a comunidade em geral. A pesquisa será
conduzida considerando três frentes de análise: (i) o discurso dos agentes de Estado; (ii) os
processos e estratégias de mobilização comunitária; (iii) os discursos da comunidade
acionados como forma de afirmação do pertencimento ao território e da identidade
pomerana;
Para o estudo sobre o discurso dos agentes governamentais utilizaremos como fonte
os documentos oficiais, que totalizam 456 páginas divididas em três processos, buscando
identificar, através de análise documental, as controvérsias institucionais relacionadas ao
caso. Além disso, realizaremos entrevistas com servidores do ICMBio no intuito de
identificar, por meio da análise de conteúdo, as posições e as disputas de sentidos que
esses sujeitos acionam em seus enunciados.
As estratégias de mobilização comunitária serão analisadas por meio dos
documentos locais (atas, manifestos, etc.), da observação e da participação em reuniões e
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mobilizações coletivas, de rodas de conversa com a comunidade e de entrevista com
lideranças das instituições e movimentos sociais locais, bem como diário de campo para o
registro das ações que serão observadas e nas quais teremos participação ativa. Para o
tratamento desses dados também acionaremos os métodos de análise de conteúdo e
análise documental.
A primeira etapa da pesquisa, realizada entre os meses de junho e setembro de
2015, consistiu numa fase exploratória, com o objetivo central de levantar informações sobre
o histórico do conflito e a atual situação do mesmo, além de promover uma aproximação
com os sujeitos envolvidos. Nessa etapa, realizamos conversas informais com algumas
lideranças comunitárias da Associação Pomerana de Pancas (APOP), do Movimento dos
Pequenos Agricultores (MPA), da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pancas. Também conversamos com o atual
gestor da Unidade de Conservação e com o ex-presidente do ICMBio, Roberto Vizentin, que
acompanhou de perto o conflito envolvendo o Monumento Natural dos Pontões Capixabas.
Essas conversas foram o primeiro passo para anunciar a realização e condução
desta pesquisa. Nosso objetivo maior, neste primeiro momento, foi obter informações sobre
o processo de criação e regulamentação da Unidade de Conservação com destaque para a
atuação de cada um dos agentes entrevistados. Como resultado das conversas, foi possível
elaborar um breve histórico dos acontecimentos desde a criação do Parque Nacional e
posterior recategorização para Monumento Natural. Também evidenciamos conflitos locais
como disputas por espaços de representação. Além disso, reunimos informações
importantes que nos propiciaram um panorama mais real do contexto atual. De modo que,
logo de início, tínhamos uma ideia do conflito, que não se confirmou na prática, resultando
na reformulação desta pesquisa.
A segunda etapa da pesquisa se seguiu com a busca e organização da
documentação e registros dos processos que envolvem o contexto de conflito. Junto ao
ICMBio conseguimos ter acesso aos três processos legais que envolvem a criação do
Parque Nacional dos Pontões Capixabas e sua recategorização para Monumento Natural,
esses processos totalizam 456 páginas de texto. As instituições locais como a Associação
Pomerana, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
e a Igreja Luterana, anteriormente citados, disponibilizaram as atas de reuniões e os
manifestos produzidos pelos mesmos. Desse modo, parte dessa etapa já está concluída:
reunião e organização de toda documentação encontrada. No entanto, ainda prosseguimos
com a leitura e análise.
Ressalta-se que a pesquisa se propõe a ser um processo colaborativo de produção
de conhecimento em que a comunidade pomerana atuará como coautora. Nesse sentido, as
falas das lideranças comunitárias e das famílias pomeranas reunidas nas rodas de conversa
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serão consideradas não apenas como objetos de análise, mas como narrativas que evocam
uma verdade, uma forma de entender o contexto em questão. Diante disto, nos
apropriaremos do procedimento da tradução proposto por Santos (2007) que, segundo o
autor, é um processo intercultural e interssocial imprescindível para criar inteligibilidade sem
destruir a diversidade. Assim, a proposta consiste em “traduzir saberes em outros saberes,
traduzir práticas e sujeitos de uns aos outros, é buscar inelegibilidade sem ‘canibalização’,
sem homogeneização” (SANTOS, 2007, p. 39).
Santos (2007) alerta para o fato de que este é um processo em construção e precisa
ser experimentado nas mais diversas realidades. Contudo, acreditamos que este método
nos aproximará de uma sociologia das emergências defendida pelo autor. Para ele, é
possível promover uma ecologia dos saberes dentro da universidade a partir do momento
em que a extensão universitária seja concebida ao contrário: “a extensão convencional é
levar a universidade para fora, a ecologia de saberes é trazer outros conhecimentos para
dentro da universidade, uma nova forma de pesquisa-ação” (SANTOS, 2007, p. 46). Além
disso, “devemos encontrar outros espaços, espaços públicos não estatais onde compartilhar
conhecimentos, fazer permuta de conhecimentos e análises” (SANTOS, 2007, p. 46).
O autor defende que o procedimento da tradução se faz necessário a partir do
momento em que a diversidade passa a ser evidenciada, para que a realidade, então
fragmentada, tenha algum dispositivo de ligação. Assim,

tentar saber o que há de comum entre um movimento de mulheres e um
movimento indígena, entre um movimento indígena e outro de
afrodescendentes, entre este último e um movimento urbano e camponês,
entre um movimento camponês da África e um da Ásia, onde estão as
distinções e as semelhanças (SANTOS, 2007, p. 39-40).

Nesse sentido, nos propomos a traduzir, a partir das falas pomeranas, os saberes
tradicionais desse povo no intuito de reconhecer e visibilizar suas práticas distintas de
conservação da biodiversidade e relação com natureza, e a partir de seus modos de vida,
identificar quais são as questões convergentes e divergentes que se apresentam em relação
aos discursos ambientalistas predominantes.
Além disso, buscaremos perceber quais elementos são acionados pelos pomeranos
no contato com outros povos tradicionais e movimentos sociais para discutir e formular sua
própria organização e estruturação enquanto povo tradicional respaldado pela Política
Nacional (PNPCT).
Nesse sentido, Santos argumenta que

Há muitas linguagens para falar da dignidade humana, para falar de um
futuro melhor, de uma sociedade mais justa. Cremos que este é o princípio
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fundamental da epistemologia que lhes proponho e que chamo a
Epistemologia do Sul, que se baseia nesta ideia central: não há justiça
social global sem justiça cognitiva global, ou seja, sem justiça entre os
conhecimentos. Portanto, é preciso tentar uma maneira nova de relacionar
conhecimentos; é por isso que lhes proponho o procedimento da tradução
(SANTOS, 2007, p. 40, grifo do autor).

O autor ainda acrescenta que “é preciso captar toda a riqueza para não desperdiçar
a experiência, já que só sobre a base de uma experiência rica não desperdiçada podemos
realmente pensar em uma sociedade mais justa” e a tradução é um “processo pelo qual
vamos criando e dando sentido a um mundo que não tem realmente um sentido único,
porque é um sentido de todos nós” (SANTOS, 2007, p. 41).
Dito isso, na pesquisa teremos o desafio de captar a riqueza da experiência
pomerana, seus modos de vida e práticas culturais, expressos principalmente pela
oralidade, e traduzi-los para o ambiente acadêmico de valorização da escrita e produção
científica, considerando o contexto da criação do Monumento Natural dos Pontões
Capixabas e suas implicações para a comunidade.
5. Considerações finais
O que se propôs nesse texto foi expor os resultados parciais e apresentar as
problemáticas levantadas a partir da realização da pesquisa de mestrado “Monumento
Natural do Pontões Capixabas: a luta pormerana por direitos, território e identidade”. Assim
como discutir brevemente as categorias que compõem o referencial teórico da pesquisa:
conflitos socioambientais, povos e comunidades tradicionais, unidades de conservação,
desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, território, identidade e pertencimento.
Percebemos que no Brasil ainda predomina a vertente preservacionista da natureza
implicando na criação de unidades de conservação de proteção integral que desconsideram
o papel desempenhado pelos povos tradicionais no processo de conservação da
biodiversidade. No entanto, também existem avanços no reconhecimento e atuação desses
povos, evidenciados a partir da garantia legal das Unidades de Conservação de Uso
Sustentável e a implementação da Política Nacional de Desensenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT/2007).
Nesse contexto, o processo de criação do Parque Nacional dos Pontões Capixabas e
posterior recategorização para Monumento Natural fez emergir conflitos locais que tiveram
implicações a nível nacional. A luta pelo território e direito a terra, mobilizou a comunidade
pomerana local que se organizou em torno da categoria de Povo Tradicional, fundando a
Associação Pomerana de Pancas (APOP) e conquistando espaço na Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT/2005).
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Desse modo, esse artigo procurou apresentar e discutir brevemente as nuances
desse processo, o modelo de desenvolvimento sustentável vigente e o contexto de criação
de Unidades de Conservação e os Povos Tradicionais no Brasil, além de discorrer sobre a
metodologia e as ações de intervenção propostas e já realizadas no decorrer da pesquisa
ainda em andamento.
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9° ENCONTRO DA ANDHEP - DIREITOS HUMANOS, SUSTENTABILIDADE, CIRCULAÇÃO
GLOBAL E POVOS INDÍGENAS.

23 a 25 de maio de 2016, Universidade Federal do Espírito Santo, FDV, UVV. Vitória (ES)

Grupo de Trabalho – GT 17: Direitos Humanos dos povos e comunidades tradicionais

TURISMO EM TERRAS INDÍGENAS: DIREITO AO PROTAGONISMO INDÍGENA EM
SUA GESTÃO (CASO TI BARRA VELHA)

Carlos Alfredo Ferraz de Oliveira (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES)
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) da UFES
Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

145

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

CONTEXTUALIZAÇÃO

A atual constituição brasileira promulgada em 1988, além de definir direitos especiais aos índios,
como o direito a uma terra tradicionalmente ocupada, também representa a mudança da
compreensão legal do Estado brasileiro sobre os indígenas e o seu papel, não mais entendendo
como incapazes e sobre a tutela do Estado e sim como cidadãos que possuem direitos e deveres
junto à sociedade brasileira (BRASIL, 1988). O reconhecimento dos direitos especiais
conquistados pelos povos indígenas deixa de existir por serem considerados inferiores e frágeis e
se torna justificável por possuírem culturas e organizações sociais próprias (FUNAI; IEPÉ; MMA,
2010).

Em 1989 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) elabora a Convenção 169 sobre Povos
Indígenas e Tribais em Países Independentes, sendo ratificada pelo Estado brasileiro em 2002.
Nesta é enfatizado o direito dos povos indígenas a terem autonomia e controle sobre suas vidas e
suas terras que ocupam e ou utilizam de alguma forma (OIT, 1989). A partir da ratificação
brasileira da Convenção 169 foi promulgada no Decreto Federal n° 5.051, de 19 de abril de 2004
a garantia de direito à consulta prévia aos povos indígenas sobre qualquer interferência que possa
ser provocada em suas Terras Indígenas (TI’s) e vidas (FUNAI; IEPÉ; MMA, 2010).

O direito dos povos indígenas brasileiros a posse permanente de uma área que ocupam
tradicionalmente, integrado ao reconhecimento de sua autonomia e direito a um protagonismo
sobre o seu modo de viver e o seu destino representa um novo momento para os povos indígenas
tanto de conquista como também de desafios. Importante ressaltar que mesmo com as
possibilidades dos indígenas gozarem destes direitos, este novo momento considerando
principalmente a década atual, também representa pouca efetividade na demarcação de novas
TI’s e ameaças com projetos de emenda constitucional (PEC) em andamento no Congresso
Federal Brasileiro que tentam alterar de maneira desfavorável aos indígenas os direitos a terra e
autonomia, tendo como exemplo a PEC 215 que propõe que as demarcações de novas TI’s
precisam ser aprovadas pelo Congresso e que as já demarcadas podem ser revisadas e revistas
sua legitimidade (ISA, 2015).

As TI’s são áreas protegidas delimitadas pelo Estado brasileiro que tem como objetivo proteger e
garantir o direito de sobrevivência das populações indígenas, considerando suas atividades
produtivas, sua reprodução física e cultural, autonomia e acesso e conservação dos recursos
naturais (BRASIL, 1988). Nestas áreas os indígenas utilizam e convivem com os Biomas
brasileiros de sua maneira tendo que respeitar a legislação ambiental.
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De acordo com o Plano Estratégico de Áreas Protegidas (PNAP) as TI’s possuem um papel
significativo para conservação da biodiversidade brasileira (BRASIL, 2006). Desde 2009 vem
sendo implantado em 32 TI’s o Projeto de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (GATI) que
também

reconhece

estas

áreas

protegidas

como

prioritárias

para

conservação

da

sociobiodiversidade do país. Durante este processo de execução do Projeto GATI foram
realizados diálogos entre governo, instituições nacionais e internacionais e movimentos indígenas
em prol da elaboração participativa de uma Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas (PNGATI). Em 05 de junho de 2012 foi instituída a PNGATI através do Decreto
Federal n° 7.747 com objetivo de garantir e promover junto aos povos indígenas a gestão
sustentável das suas terras e territórios, considerando sua autonomia sociocultural e a legislação
vigente. A partir do processo de elaboração desta política os seus objetivos foram definidos
considerando as demandas dos povos indígenas sobre o que pensam como adequada gestão dos
seus territórios. Estes objetivos foram estruturados em sete eixos: a) Eixo I – proteção territorial e
dos recursos naturais; b) Eixo II – governança e participação indígena; c) Eixo III – Unidades de
Conservação (UC’s) e TI’s; d) Eixo IV – prevenção e recuperação ambiental; e) Eixo V – uso
sustentável e iniciativas produtivas indígenas; f) Eixo VI – propriedade intelectual e patrimônio
genético; g) formação e educação ambiental. No Eixo V – uso sustentável e iniciativas produtivas
indígenas, é presente no item “g” apoio ao etnoturismo e ecoturismo em TI’s, consideradas como
atividades produtivas sustentáveis desde que os indígenas estejam qualificados para governança
e seja respeitada a sua autonomia e o seu protagonismo sobre o processo de implantação,
operação e avaliação (BRASIL, 2012).

As atividades de visitação turística em TI’s no Brasil já ocorrem há algumas décadas, ou por
iniciativas de índios, ou por não índios ou pelos dois de forma integrada ou não. Esta visitação é
realizada por motivações diversas dos visitantes destacando: a) intercâmbio cultural; b) conhecer
e contemplar culturas indígenas e suas manifestações; c) conhecer, contemplar e realizar
atividades diversificadas nas áreas naturais existentes no interior das TI’s, como pesca esportiva,
trilhas, educação ambiental e outros (GRUNEWALD, 2001; LUÍNDIA, 2007). Durante o processo
de conquista dos direitos indígenas sobre suas terras e sua autonomia no uso e gestão destas
áreas, nas últimas três décadas, o turismo em TI’s vem sendo parte das pautas e diálogos, mas
pouco presente nas definições, leis e políticas. Esta indefinição e ausência muitas vezes
facilitaram que as atividades turísticas em TI’s fossem desenvolvidas de maneira desordenada e
sem o protagonismo indígena e também sem acompanhamento e regulamentação do Estado,
promovendo impactos negativos nas TI’s e nos indígenas que ali residem (LUÍNDIA, 2007).

A PNGATI representa um início de orientação e fomento do turismo em TI’s por parte do Estado,
atendendo uma demanda dos indígenas e também das instituições ambientalistas que acreditam
que o ecoturismo é um tipo de turismo que pode contribuir para gestão ambiental e
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sustentabilidade destas áreas protegidas. Durante a elaboração e após o decreto da PNGATI a
Fundação Nacional do índio (FUNAI) veio realizando diálogos com povos indígenas, instituições e
profissionais da área do turismo com objetivo de criar uma regulamentação do turismo em TI’s.
Em 11 de junho de 2015 a FUNAI publicou a Instrução Normativa (IN) N° 03 que estabelece
normas e diretrizes relativas às atividades de visitação para fins turísticos em TI’s. A PNGATI e a
IN N° 03 da FUNAI representa uma primeira iniciativa do Estado para formalizar a regulamentação
do turismo em TI’s, o desafio agora é a sua implementação nas áreas e também uma análise
sobre sua proposta e efetividade.

A TI Barra Velha é ocupada por indígenas da etnia Pataxó e fica localizada no município de Porto
Seguro no extremo sul da Bahia que integra a Zona Turística (ZT) da Costa do Descobrimento,
fazendo extremo com duas UC’s federais, o Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal
(PNHMP) e a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Corumbau. Foi criada em 1980, anterior à
regulamentação e definição atual das TI’s na constituição, através de acordo entre o Instituto
Brasileiro de Defesa Florestal (IBDF), já extinto, com a FUNAI. Neste acordo o IBDF devolve aos
Pataxó, moradores tradicionais da região, 8.627 hectares (ha) que estava como área do PNHMP.
Mesmo após este acordo de 1980 o conflito entre os Pataxós e a gestão do PNHMP continuou.
No ano de 2000 foi estabelecido através de intervenção do Ministério Público Federal um acordo
de cooperação técnica entre MMA/IBAMA, Ministério da Justiça/FUNAI e Pataxó para uma gestão
compartilhada da área do PNHMP. No momento existe a publicação da FUNAI do relatório de
redelimitação da TI Barra Velha que abrange a totalidade da área do PNHMP, este relatório
encontra-se em processo de análise após contestações. Estes fatos demonstram uma área de
conflito entre agentes institucionais e locais sobre a área e ao mesmo tempo ressalta a
necessidade de uma gestão compartilhada das duas áreas protegidas envolvendo os Pataxós,
FUNAI e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (ISA, 2004;
OLIVEIRA, C, 2014). A PNGATI, especificamente em seu Eixo III, estabelece que em casos de
sobreposições de TI’s com UC’s devem ser elaborados e implementados de forma conjunta
planos de gestão das áreas (BRASIL, 2012).

Esta proposta do acordo estabelecido de gestão compartilhada resultou na construção de um
modelo que sugeriu elencar no Instituto Brasileiro de Meio e Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) (posteriormente ICMBio), FUNAI e nas aldeias Pataxó representantes para formar grupos
de gestão integrada das áreas, inclusive um específico para tratar da visitação turística do parque
de forma integrada com a TI Barra Velha. Este processo de implantação da gestão compartilha da
UC e TI promoveu as seguintes ações de implementação das atividades turísticas nas áreas: a)
implantação de trilhas e infraestruturas básicas de visitação; b) processos de capacitação, como:
dos condutores de visitantes Pataxó e das associações Pataxó para gestão comunitária do
turismo; c) planejamento participativo das atividades de visitação da TI integrada ao PNHMP. No
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momento estes grupos de trabalho e o processo de gestão compartilhada estão sendo revistos e
reestruturados pelas partes envolvidas (OLIVEIRA, C, 2014).

Paralelo ao processo de gestão compartilhada das duas áreas protegidas, os Pataxó da TI Barra
Velha elaboraram com apoio externo, o seu Plano de Gestão Territorial, instrumento de gestão
previsto na PNGATI, chamado Aragwaksã. Neste plano são estabelecidos os temas e as
principais ações para gestão Pataxó do seu território. A visitação turística na TI é um tema
abordado no plano (CARDOSO; PINHEIRO, 2012).

Atualmente as atividades turísticas na TI Barra Velha são presentes e consideradas pelos Pataxó
residentes como importante mecanismo para geração de renda e para estabelecer diálogos
interculturais com os não índios. O turismo é observado por estes Pataxós como importante
elemento a ser considerado na gestão do seu território (OLIVEIRA, C, 2014).

A presente pesquisa teve como objetivo realizar uma breve descrição e análise do turismo na TI
Barra Velha e das possibilidades de interferência e interfaces da PNGATI e da IN N° 3 da FUNAI,
tendo como foco promover reflexões sobre o direito dos Pataxó desta TI em desenvolver e gerir
esta atividade em seu território e suas possibilidades de autonomia para isto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi realizada através de uma abordagem metodológica qualitativa (MINAYO, 2004)
utilizando para coleta e análise dos dados os seguintes procedimentos: a) estudo bibliográfico e
documental (GIL, 1987); b) observação participante (STACEY, 1977; JONES, 1993); c) análise
que sistematiza e estabelece diálogo entre os dados coletados na bibliografia e documentos com
os resultados da observação participante realizada in loco, considerando como foco as categorias
de análise definidas para compreensão do contexto e relações entre o turismo, direitos indígenas
e território Pataxó.

O estudo bibliográfico e documental realizado abrangeu os seguintes temas e objetivos: a)
políticas públicas direcionadas aos direitos indígenas no Brasil, tendo como objetivo compreender
os direitos ao território e sua autonomia existentes nas leis e políticas brasileiras, principalmente
ao que se refere ao desenvolvimento e gestão do turismo; b) conceitos de território e
territorialidade, hibridismo antropofágico cultural, etnodesenvolvimento e ecoturismo indígena,
visando maior compreensão dos temas abordados e relacionados ao contexto da TI Barra Velha e
o turismo ali praticado; c) contexto histórico e atual da TI Barra Velha e o seu entorno,
considerando como foco as descrições e análises existentes sobre o turismo desenvolvido na
área.
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A observação participante foi realizada durante os anos de 2008 e 2014 tendo como foco a
compreensão do desenvolvimento e gestão das atividades turísticas desenvolvidas na TI Barra
Velha e suas relações com a RESEX Corumbau e PNHMP. Foi realizada através do
acompanhamento de reuniões, capacitações e operação das atividades turísticas e em diálogos
com os agentes envolvidos onde foram consideradas as seguintes categorias de análise: a)
organização social comunitária na gestão turística; b) relações entre os Pataxó e os agentes
institucionais na gestão turística; c) relações e intercâmbios culturais entre Pataxó e visitantes.

Os dados coletados foram sistematizados considerando as categorias de análise citadas sendo
possível estabelecer um diálogo e interface entre os temas, conceitos e políticas pesquisadas no
levantamento bibliográfico e documental e os dados e fatos identificados durante as observações
participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Breve histórico do território e do turismo Pataxó no sul da Bahia

Os Pataxó no século XIX, anterior ao ano de 1861, viviam na região atualmente chamada de
extremo sul da Bahia. Nesta região eles transitavam entre o interior e as proximidades da costa
onde praticavam a caça e a coleta como seus principais meios para sobrevivência física
(CARVALHO, 1977). Esta mobilidade espacial demonstrava o território dos Pataxó durante aquele
período, por ser a área que possuía significado simbólico e funcional para aquela etnia,
construindo assim sua territorialidade traduzida no sentimento de pertencimento que tinham desta
região (CLAVAL, 2002; 2012). No inicio deste século XIX já ocorriam repressões e conflitos sobre
os Pataxó, provocadas pelos habitantes das vilas coloniais e pelo próprio governo brasileiro, que
reprimiam os modos de vida Pataxó e tentavam interferir no poder simbólico e funcional deste
território para eles (SAMPAIO, 2000).

Durante os anos de 1861 a 1951 os Pataxó junto com os Maxacali e outras etnias que habitavam
o extremo sul da Bahia e proximidades, foram aldeados e isolados em um ponto médio entre a foz
do rio Corumbau, atual área do município de Prado, e o rio Caraíva, atual área do município de
Porto Seguro, dando origem a aldeia de Barra Velha, também conhecida atualmente pelos Pataxó
como aldeia mãe. Este aldeamento de concentração indígena foi feita de forma compulsória pelo
Presidente da Província da Bahia como estratégia de amenizar os conflitos entre colonos e
indígenas e também conseguir domínio sobre as terras daquela região que despertava interesse
dos governantes (CARVALHO, 1977; SAMPAIO, 2000). O etnônimo Pataxó prevaleceu aos
indígenas ali aldeados, provavelmente devido predominância dos Pataxó na aldeia e também pela
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localidade está situada em território deste povo (SAMPAIO, 2000). Segundo Carvalho (2007)
neste período existem poucos relatos do que ocorreu e como foram as alterações na
territorialidade e na reprodução social, cultural e física destes povos. Mas mesmo assim é possível
identificar, considerando o atual contexto cultural e territorial dos Pataxó, uma hibridação que
transitou nas diferenças culturais das etnias presentes e desta forma resignificou o uso e as
relações com este território e sua territorialidade, caracterizando assim uma re-territorialização do
que foi chamado de aldeia Barra Vellha. Esta transculturação aqui indicada é definida por Ortiz
(1999 Apud HAESBAERT, MONDARDO, 2010) como um processo de transição de uma cultura a
outra através de três momentos: soma das culturas, dezenraizamento da cultura anterior e criação
de novos fenômenos culturais (neocultura). Esta transculturação promoveu a re-territorialização
através da criação de uma nova relação de poder funcional e simbólica daquele espaço
(HAESBAERT, MONDARDO, 2010).

O isolamento dos Pataxó na aldeia Barra Velha foi rompido em 1951 durante conflito com policias,
ocorrendo violências que resultou em um momento traumático na memória e história deste povo
ficando conhecido como “Fogo de 51” (CARVALHO, 1977). Este fato provocou a dispersão de
alguns Pataxó para regiões do entorno da aldeia Barra Velha (SAMPAIO, 2000), reiniciando o
processo forçado de hibridação cultural e de desterritorialização e re-territorialização deste povo.

Em 1961 é criado pelo decreto federal n° 242 o PNHMP em uma área de 22.500 hectares (ha),
ocupando toda área da aldeia Barra Velha e locais considerados território Pataxó. Durante as
décadas de 1961 a 1980 ocorreram conflitos entre o órgão responsável pela gestão da unidade de
conservação (UC) e os Pataxó, principalmente ao que se referia ao poder funcional e simbólico
sobre este território. As limitações impostas ao meio de vida Pataxó na área acentuou a dispersão
dos Pataxó em áreas litorâneas do extremo sul da Bahia, inclusive áreas já utilizadas por esta
etnia durante o período que tinham mais liberdade de viverem conforme suas características
nômades. Esta dispersão dos Pataxó para outras áreas do extremo sul da Bahia, inclusive
urbanas, acentuou a desterritorialização e a necessidade da re-territorialização em espaços que
estavam ocorrendo transformações profundas de ocupação e do modelo de desenvolvimento
focado na extração de madeira da Mata Atlântica, construção e pavimentação das estradas,
destacando-se a BR 101, e implantação do turismo (SAMPAIO, 2000). Este fato resultou em uma
desterritorialização Pataxó que desconsiderou aspectos de poder funcional e simbólico do seu
território e também em uma hibridação cultural caracterizada pela marginalização do que é local e
heterogêneo diante de uma hegemonia ocidental. Os Pataxó identificaram com influência de
agentes externos, a produção e a comercialização de artesanatos direcionada para turistas que
aumentavam na região como uma estratégia para sua sobrevivência (GRUNEWALD, 2001).
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Na década de 1970, especificamente em 1973, é criada a Lei n° 6.001 que institui e regula a
situação de tutela dos índios brasileiros sob a responsabilidade jurídica do Estado brasileiro onde
o órgão executor responsável é a FUNAI (BRASIL, 1973). Nesta década, principalmente após a
criação desta lei, os Pataxó começam a ter maior assistência no que se refere a regulamentação
das áreas que estavam ocupando no extremo sul da Bahia.

Em 1980 a FUNAI realiza um acordo com IBDF, órgão público já extinto que no período era
responsável pela gestão do PNHMP, onde são devolvidos 8.627 ha da área do parque aos Pataxó
sendo regularizada em 1982 como Terra Indígena (TI) de Barra Velha (SAMPAIO, 2000). Este
período demonstra uma postura do Estado de proteção aos índios através da tutela, os
considerando como incapazes da própria gestão cultural e territorial. Os Pataxó eram
considerados indígenas ou silvícolas “integrados” ou “em vias de integração” com a “comunhão
nacional” e que deveriam ser protegidos pela FUNAI durante o seu processo de “inclusão” a esta
tentativa de hegemonia cultural. A demarcação da TI Barra Velha caracteriza um território com
sentido material que de acordo com Haesbaert, Mondardo (2010) remete ao conceito de território
de natureza estatal e administrativa com foco no poder do Estado e suas instituições sobre um
espaço delimitado e onde o seu sentido simbólico é inexistente ou secundário. Por esta razão
durante as décadas de 1980 até os dias de hoje os Pataxó de Barra Velha lutam pela inclusão de
um território maior na demarcação que envolve a área total do PNHMP, onde são considerados,
além do sentido material e funcional, o seu sentido imaterial e simbólico.

Entre as décadas de 1980 e 1990 os Pataxó constituíram diferentes territórios no extremo sul da
Bahia que resultaram em sua maioria, da dispersão destes indígenas de Barra Velha acentuada
durante os conflitos gerados pela criação e implantação do PNHMP nas décadas de 1960 e 1970.
O reconhecimento legal de parte destes territórios, através da criação de TI’s, vem ocorrendo
principalmente após a criação da constituição brasileira de 1988. Uma das TI’s demarcadas
durante este período é a TI Coroa Vermelha, localizada entre os municípios de Porto Seguro e
Santa Cruz de Cabrália, onde os Pataxó desenvolveram como meio de sobrevivência física e
cultural atividades turísticas que envolvem comercialização de artesanatos, visita ao museu
indígena e contemplação e participação de apresentações culturais direcionadas aos visitantes
(GRUNEWALD, 2001).

Um grupo da TI Coroa Vermelha, liderado por três mulheres, iniciaram na Reserva Indígena (RI)
da Jaqueira um processo de reinvenção de suas tradições utilizando elementos ainda presentes
nas memórias de alguns, com objetivo de viabilizar um modo de vida próximo às origens da Aldeia
Mãe. Para isto lutaram e lutam por uma educação indígena direcionada para aspectos culturais
considerados importantes por este grupo e também a introdução em seu cotidiano maior
reintegração com área natural e rural contrapondo a tendência de estreitamento das relações com
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meio urbano que se potencializava na aldeia Coroa Vermelha. Para viabilizar este processo os
Pataxó, considerando orientações externas e o fluxo turístico da região, identificaram no turismo
uma ferramenta para geração de renda e também de afirmação étnica e de diálogo intercultural
com os não índios (GRUNEWALD, 2001; LUÍNDIA, 2007). Cabe destacar que durante o processo
de implantação deste turismo na década de 1990, este grupo ainda se deparou com a
compreensão dos órgãos públicos do índio incapaz e tutelado “nós procuramos apoio dos órgãos,
mas eles falava para gente que não tínhamos capacidade e condição de tocar e trabalhar com
turismo na reserva e que o turismo não era permitido em área indígena”1. Diante a falta de uma
política pública que orientasse estes indígenas por quais caminhos eram possíveis desenvolver
um turismo que os ajudasse a atingir os seus objetivos, eles identificaram na reinvenção dos seus
elementos culturais e no apoio de amigos não índios o potencial para inventarem e estruturarem
um turismo étnico que possibilitou geração de renda, fortalecimento da organização interna e
difusão da história e cultura Pataxó para os não índios.

No ano 2000 próximo ao período de comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses no
Brasil, os Pataxó através de um ato organizado por suas lideranças com apoio de outras etnias,
retomam a principal portaria do PNHMP. Este ato é considerado de grande importância para o
movimento Pataxó em prol da luta pelo território e resultou em um novo acordo de ajuste entre os
Ministérios do Meio Ambiente, Cultura, Justiça e os Pataxó, envolvendo a FUNAI e IBAMA,
promovido pelo Ministério Público Federal. Este acordo estabelece a necessidade de uma gestão
compartilhada do parque entre os Pataxó, FUNAI e IBAMA (SAMPAIO, 2000).

A partir do acordo e da tentativa da gestão compartilhada do PNHMP um grupo Pataxó estabelece
a aldeia Pé do Monte, localizada próximo a portaria principal do parque em seu setor oeste. Nesta
aldeia os Pataxó com apoio e participação do IBAMA e outras instituições externas, durante este
processo de gestão compartilhada, começam estruturar uma visitação no PNHMP com objetivo de
gerar renda e estabelecer um diálogo com os visitantes da UC. O formato das atividades turísticas
ali desenvolvidas teve influência direta da experiência da RI da Jaqueira, que representa para
estes Pataxó uma referência e o pioneirismo de um turismo que gerou bons resultados para o
grupo envolvido e para imagem da etnia (OLIVEIRA, C, 2011). Neste mesmo período grupos da
aldeia Barra Velha, principalmente de jovens, despertam para as possibilidades de desenvolver,
além da produção e comercialização do artesanato já existente, atividades turísticas que
envolvem a visitação de lugares no interior da TI, motivados pelo fluxo turístico que aumentava
nas localidades de Caraíva e Corumbau e pelas experiências dos Pataxó na RI da Jaqueira.

1

Fala da liderança Nitinawã Pataxó durante a Mesa de Diálogo Etnoturismo e Povos Indígenas
que ocorreu no Encontro ” Pataxi Kuã: aldeia de saberes” organizado pela Universidade Estadual
da Bahia – UNEB
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O turismo desenvolvido na RI da Jaqueira, aldeia Pé do Monte e aldeia Barra Velha envolve além
de aspectos e interesses comerciais, um movimento de recriar elementos culturais e difundir sua
história e o seu direito ao território. Isto diante de um público em que muitos os rotulam como
“falsos índios” por terem se misturados e se tornado “mestiços” e viverem utilizando utensílios e
vestuários dos não índios, sem compreender que os mesmos passaram durante séculos por uma
hibridação cultural resultante de diversas violências. Atualmente em um processo de resistência
sociocultural e política tentam transformar este hibridismo imposto em um hibridismo
antropofágico que pode ser definido como processo de digerir os elementos culturais estrangeiros,
neste caso dos não índios, selecionando os pedaços interessantes para uma transformação
consciente e direcionada para melhorias de interesse local fazendo uma junção com os elementos
de cultura local, resultando em um processo de hibridação onde os traços do colonialismo e da
hegemonia não existem e sim um novo que serve de forma consciente para renovação e o
fortalecimento da cultura Pataxó (ANDRADE, 1995; HAESBAERT, MONDARDO, 2010).

Etnoecoturismo e sua gestão na Terra Indígena Barra Velha

Atualmente na TI Barra Velha as atividades turística ocorrem principalmente nas seguintes
aldeias: Pé do Monte, Barra Velha e Bujigão. No âmbito do planejamento os Pataxó visam integrar
e implantar roteiros de visitação também nas aldeias Meio da Mata, Boca da Mata e Trevo do
Parque, mas por ainda não estarem ocorrendo não foram consideradas neste estudo.

Como já foi citado, o processo de implantação deste turismo na TI Barra Velha passou por
capacitações, diálogos e definições que envolveram os Pataxó, ICMBio e anteriormente IBAMA,
FUNAI e outros agentes como Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas ( SEBRAE) e
organizações não governamentais (ONG’s). Os agentes externos trabalharam de forma separada
não demonstrando muitas vezes integração em suas ações.

A participação do IBAMA e posteriormente do ICMBio, após sua criação em 2007, iniciou a partir
do ano de 2004 durante o processo de tentativa da gestão compartilhada do PNHMP com os
Pataxó e FUNAI. Esta participação é direcionada para tentativa de desenvolver um ecoturismo de
base comunitária2 que visa implantar atividades recreativas e educativas em áreas naturais
através do envolvimento do PNHMP, RESEX Corumbau e a TI Barra Velha em uma gestão
integrada da atividade. Este objetivo está tentando ser alcançado pelo ICMBio através de apoio a
qualificação dos Pataxó direcionada para funções de gestão e execução do turismo, criação de

2

“turismo realizado em áreas naturais, determinado pelas comunidades locais, que gera
benefícios predominantemente para estas e para as áreas relevantes para a conservação da
biodiversidade” (WWF, 2003, p. 23)
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espaço de diálogos3 sobre o tema entre o órgão, Pataxó e FUNAI, planejamento e implantação de
estruturas e ações de mínimo impacto sobre as áreas naturais e a cultura local e educação
ambiental dos visitantes.

O apoio do ICMBio vem sendo feito de forma tímida e com poucos resultados efetivos,
principalmente por encontrarem os seguintes desafios e limitações: a) mesmo com a PNGATI
indicando em seu Eixo III a gestão compartilhada de UC’s em caso de sobreposições com TI’s, é
perceptível às dificuldades de efetivar esta gestão da área principalmente por razão da ausência
de um instrumento legal que oriente de forma mais detalhada este processo complexo que
envolve a sobreposição de territórios que apresentam finalidades distintas e muitas vezes
antagônicas e também a frustração de um histórico recente de tentativa da gestão compartilhada;
b) a lentidão do processo de reconhecimento legal da redelimitação da TI Barra Velha que
sobrepõe inteiramente o PNHMP, dificulta as tomadas de decisões sobre o turismo que envolve
as duas áreas; c) a ausência de pessoal na equipe do ICMBio nas duas UC’s para trabalhar sobre
o tema junto com os Pataxó e FUNAI, torna o processo lento e muitas vezes fragmentado por
depender de recursos financeiros esporádicos que viabilizam a contratação de agentes externos
para exercer este papel; d) dificuldade do ICMBio custear estruturas básicas para o
funcionamento adequado do turismo nas duas UC’s; e) ausência de uma regulamentação dos
Pataxó no ICMBio, conforme o órgão exige em IN’s específicas, em suas funções na execução
das atividades turísticas das duas UC’s, provocando uma instabilidade e até informalidade destes
profissionais. Ressalta-se a possibilidade de discordância dos Pataxó se enquadrarem em IN’s
pré-estabelecidas pelo ICMBio sobre funções e atividades exercidas por estes indígenas em áreas
de sobreposições onde o direito e a responsabilidade de sua gestão encontram-se indefinidos; g)
conflitos de gestão em áreas de sobreposição no que se refere ao uso de recursos naturais. O
artesanato com uso de madeira, considerado uma das principais atividades geradora de renda na
TI e que se relaciona com as atividades de turismo das áreas, apresenta ocorrências de extração
da madeira em área de sobreposição, envolvendo participação de não índios e de alguns Pataxó
(OLIVEIRA, C, 2014).

A FUNAI desde meados da década de 1970 apresentou apoio e participação na produção e
comercialização do artesanato Pataxó, visando fomentar uma atividade que relaciona prática
cultural do povo e geração de renda. No que se refere às atividades turísticas diretamente
relacionadas aos Pataxó receberem turistas em suas TI’s o órgão demonstrou cautela e muitas
vezes ausência nas ações devido não possuir nenhum instrumento legal que orientasse o seu
papel e regulamentasse o turismo em TI’s. Durante o processo da tentativa de gestão
compartilhada da área de sobreposições da TI com PNHMP a FUNAI participou timidamente de
3

Espaços de diálogos neste trabalho é definido como organização com envolvimento de diferentes agentes que tenta
construir processos de relações horizontais para realização de diálogos e tomadas de decisões.
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diálogos e ações que tinha o tema turismo como pauta, mas sempre demonstrando limitações em
sua atuação e sem um posicionamento oficial e prático sobre. O crescimento das atividades
turísticas na TI, principalmente a partir do ano 2000 e o grau de importância dado sobre o tema
nas pautas Pataxó foram pressionando uma participação mais efetiva da FUNAI. Ações de
intervenções, envolvendo capacitações sobre demanda indígena, de agentes externos como
SEBRAE, ICMBio e outros também exigiram maior participação da FUNAI.

Contrapondo a tutela e a tentativa do Estado de assimilar os indígenas em uma “comunhão
nacional”, a constituição de 1988 possibilitou condições legais de iniciar um processo desafiador
de conquista da autonomia indígena sobre suas vidas e terra o que se fortaleceu em 2002 com a
ratificação do Estado brasileiro da Convenção 169 dos Povos Indígenas da OIT e que
consequentemente tem provocado alterações nas relações entre os povos indígenas e o Estado,
inclusive com a FUNAI. Os indígenas vêm se organizando em nível nacional e regional em
instituições próprias como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e Articulação dos
Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), esta última envolve
representantes Pataxó em sua coordenação. Estas organizações indígenas e também ONG’s
indigenistas e socioambientais vem realizando diálogos com a FUNAI na tentativa de promoverem
juntos uma reestruturação do órgão, necessária para atender este novo contexto dinâmico dos
indígenas (OLIVEIRA, A, 2011).

Esta reestruturação da FUNAI em andamento vem trazendo discussões no órgão sobre um
importante tema para os indígenas e sua sustentabilidade que está sendo denominado de
etnodesenvolvimento. Este tema é definido como práticas produtivas, econômicas e políticas,
concebidas e executadas pelos próprios povos indígenas, correspondentes aos projetos do grupo
como povo e que garantam qualidade de vida ao mesmo (LITTLE, 2006). Para apoiar o
etnodesenvolvimento dos indígenas a FUNAI criou a Coordenação Geral de Promoção ao
Etnodesenvolvimento (CGETNO) que teve como meta a regulamentação do turismo em TI’s
devido a demandas indígenas do reconhecimento da importância desta regulamentação no
processo de criação, no decreto da PNGATI em 2012 e também pela vontade do governo federal
de fomentar e incrementar o turismo nacional durante os megaeventos como Copa do Mundo e
Olimpíadas.
O Plano de Gestão Territorial dos Pataxó de Barra Velha e Águas Claras4, denominado por eles
de Aragwaksã5, foi construído durante um processo de quatro anos de diagnóstico e planejamento
4

TI Águas Claras é uma área Pataxó que se localiza no entorno da TI Barra Velha e faz fronteira
com sua nova redelimitação.
5
Aragwaksã “significa conquista da terra, é o que todos os mais velhos vêm sonhando há muito
tempo, ter a terra em nossas mãos. Também é o nosso sonho” (fala dos caciques e lideranças
Pataxó de Barra Velha e Águas Belas no Aragwaksã) (CARDOSO; PINHEIRO, 2012, p. 7).
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participativo que envolveram em um diálogo intercultural os Pataxó, FUNAI e equipe técnica
contratada com objetivo de pensar e planejar conjuntamente a gestão Pataxó sobre o seu
território. Por este processo considerar o território em seu sentido material e simbólico dos Pataxó
de Barra Velha e Águas Claras envolveu também a área de redelimitação da TI Barra Velha que
abrange a atual sobreposição do PNHMP. O plano foi publicado em 2012 e o processo de sua
elaboração incluiu o cenário político da PNGATI que naquele momento ainda não estava
sancionada, mas já apresentava suas influências no olhar e nas ações da FUNAI e também do
ICMBio no que se refere a importância da autonomia indígena na gestão dos seus territórios e
também os meios e desafios para concretização deste direito em um contexto que envolve
históricos de conflitos e violência sobre culturas e ambientes naturais e sobreposição de TI com
UC. Este plano apresenta o etnoturismo6 como tema importante para os Pataxó no que se refere a
geração de renda, estabelecendo ações gerais a serem executadas na TI para implantação e
ordenamento das atividades (CARDOSO; PINHEIRO, 2012). Esta inclusão do tema etnoturismo
em um documento que representa os interesses e o plano dos Pataxó para este território e suas
vidas, fortalece a necessidade da participação efetiva da FUNAI neste processo que visa
promover o etnodesenvolvimento na TI Barra Velha.

Não apenas a TI Barra Velha como outras áreas indígenas no Brasil vem desenvolvendo o
turismo de diferentes maneiras, demonstrando ao órgão indigenista necessidade de uma
participação do Estado na questão. A PNGATI e o seu decreto de 2012 representa este primeiro
momento formal do Estado brasileiro manifestar intenções de participação no turismo em TI’s. No
seu eixo V que trata de iniciativas produtivas e sustentáveis indígenas é informado no item “g” o
objetivo da política de apoiar as iniciativas indígenas de etnoturismo e ecoturismo, respeitada a
decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas. De acordo com a PNGATI este
apoio pode ser através da promoção de estudos de impactos socioambientais e capacitação das
comunidades indígenas para gestão das atividades (BRASIL, 2012). Ressalta-se aqui o objetivo
que a PNGATI tem de promover apoio à gestão indígena do turismo em suas TI’s.

A IN N° 3 da FUNAI publicada em 11 de junho de 2015 representa o primeiro instrumento legal
que traz orientações sobre as possibilidades de desenvolver o turismo em TI’s e das formas de
intervenção do Estado para monitorar e apoiar o processo. Sua elaboração considerou a PNGATI
e a Convenção 169, inserindo o turismo em TI’s no contexto da autonomia indígena para o seu
etnodesenvolvimento e para gestão territorial e ambiental de suas áreas. Destaca-se as diretrizes
que relacionam o etnoturismo e ecoturismo, as duas tipologias turísticas abordadas na IN, a
processos que necessitam seguir consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas,
6

Considerando o conceito de etnodesenvolvimento apresentado, o etnoturismo aqui é definido
como tipo de turismo desenvolvido e controlado pelos indígenas que visa promover geração e
distribuição de renda na comunidade receptiva e diálogo intercultural entre o turista e o indígena.
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prevista na Convenção 169 da OIT, e as ações de proteção territorial e ambiental das TI’s,
envolvendo controle e fiscalização do ingresso de não índios em TI’s. Define que a visitação em
TI’s deve ter como objetivo a valorização e promoção da sociobiodiversidade e da biodiversidade,
por meio da interação do turista com os indígenas e a TI, visando a geração de renda e o respeito
aos indígenas e o seu modo de vida e autonomia (BRASIL, 2015). Este objetivo se assemelha as
definições e objetivos de ecoturismo de base comunitária que de forma geral alguns autores e
instituições definem como turismo concebido e gerenciado por comunidades locais e que tem
como objetivo o desafio de promover áreas de importância ecológica e cultural, possibilitando
experiências significativas e positivas aos turistas e ao mesmo tempo gerando benefícios efetivos
para as comunidades receptoras e as áreas visitadas (NEUHAUS; SILVA, 2005; WWF, 2003).

Destaca-se na IN N° 3 da FUNAI como condicionante e também como meio de planejamento e
gestão das atividades turísticas em TI a obrigatoriedade da elaboração de um plano de visitação a
ser apresentado a FUNAI pelos indígenas, comunidades ou organizações, denominados como
proponentes. Neste plano deve conter: a) objetivos/justificativas da proposta de visitação; b)
público alvo/frequência de visitas previstas; c) distribuição das competências na comunidade; d)
parceiros envolvidos e suas atuações e responsabilidades; e) descrição das atividades propostas;
f) roteiros com mapas das áreas a serem visitadas; g) características das infraestruturas e
serviços oferecidos/utilizados; h) plano de negócios simplificado; i) estratégias de atendimento de
1° socorros; j) estratégia da gestão de resíduos sólidos; l) estratégia de monitoramento das
atividades; m) estratégias de capacitação dos proponentes.

O plano de visitação exigido pela FUNAI tem o papel de condicionar e orientar os indígenas a
realizarem planejamento e monitoramento das atividades turísticas em suas TI’s. Na IN N° 3 são
apresentados mecanismos que o plano de visitação deve atentar e que visam possibilitar aos
indígenas uma gestão com maior autocontrole sobre as atividades turísticas em suas TI’s.
Destaca-se entre estes mecanismos: a) realização de capacitações dos indígenas para execução
e gestão das atividades; b) estabelecimento de diálogos e acordos internos com toda a
comunidade. Neste processo atentar para importância de promover participação, distribuir
responsabilidades e benefícios advindos; c) articulações e estabelecimento de parcerias com
agentes externos, considerando a necessidade de regras e limites claros que protejam o
autocontrole dos indígenas sobre a TI; d) estratégias de monitoramento e controle da visitação; e)
em caso das atividades turísticas envolverem áreas de sobreposições entre TI e UC, estabelecer
conjuntamente instrumentos de gestão compartilhada entre os indígenas e órgão ambiental
responsável.

A competência da FUNAI na implementação da IN N° 3 é de informar e esclarecer os indígenas e
envolvidos sobre a IN e suas regras, avaliar e aprovar ou não o plano de visitação, acompanhar e
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fiscalizar as atividades turísticas considerando o plano de visitação e apoiar ações em prol da
elaboração e execução do plano. Estas competências são compartilhadas internamente na FUNAI
entre a CGETNO e as Coordenações Regionais (CR). A TI Barra Velha está sob jurisdição da CR
sul da Bahia que tem o desafio de cumprir suas competências presente na IN N° 3 diante um
cenário onde destaca-se: a) existência de poucos servidores considerando demanda existente e
que não possuem treinamento e experiência sobre turismo em TI’s; b) a região das TI’s sob sua
jurisdição apresenta conflitos fundiários intensos, inclusive o processo de redelimitação da TI
Barra Velha, tendo como prioridade a administração e resolução destes conflitos; c)

a

Coordenação Técnica Local (CTL/FUNAI) de Barra Velha é a coordenação presente localmente
na TI. Na IN N°3 as CTL’s não são citadas, as competências são direcionadas apenas para
CGETNO e CR. Esta ausência de participação e competências das CTL’s provoca a indagação de
como a CR Sul da Bahia irá viabilizar o seu papel e suas competências previstas na IN N°3 e
efetivamente colaborar com sua implementação.

Considerando a IN N° 3 os Pataxó da TI Barra Velha tem desafio de elaborar e implementar o seu
plano de visitação, visando a regulamentação da atividade na TI. Esta regulamentação está
inserida em um processo inicial gerenciado pelo Estado que visa definir e compartilhar
responsabilidades e promover condições de maior autonomia aos indígenas para gerirem o
turismo em suas TI’s, pautando-se nas diretrizes e objetivos da PNGATI e da Convenção 169 da
OIT. Para compreender melhor os desafios e as possibilidades de implementação da IN N° 3 na
TI Barra Velha e da área de sua redelimitação é importante considerar o contexto atual do turismo
desenvolvido nas aldeias Pé do Monte, Barra Velha e Bujigão.

A aldeia Pé do Monte localiza-se na área oeste da redelimitação da TI Barra Velha,
especificamente nas proximidades do Monte Pascoal e da portaria principal do PNHMP. Esta
aldeia foi sendo estabelecida durante a retomada do parque e do processo posterior de acordo
para tentativa de gestão compartilha da UC. Os Pataxó desta aldeia desenvolvem e realizam as
atividades turística nesta área do parque em conjunto com ICMBIO que acompanha e apoia,
quando possível, através principalmente da instalação de infraestruturas básicas e realização
esporádica de capacitações. Os Pataxó realizam o receptivo dos visitantes desta área através da
condução em trilhas interpretativas e de acesso ao Monte Pascoal e apresentações culturais. As
trilhas e as apresentações culturais foram desenvolvidas por estes Pataxó que tiveram orientação
e influência das experiências na RI da Jaqueira e também das capacitações realizadas com apoio
do ICMBio. Durante atividade de condução os Pataxó estabelecem diálogos com os não índios,
pautados na sua história étnica e do seu conhecimento Pataxó sobre as áreas naturais e
monumentos visitados. Destes monumentos destacam-se o Monte Pascoal e o Monumento da
Resistência, que são considerados pelos Pataxó lugares que simbolizam o seu histórico étnico, as
violências sofridas e os momentos de luta pela retomada do território. Para Corrêa (2012) estes
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lugares, denominados como lugares simbólicos, são impregnados de significados políticos,
étnicos e culturais associados ao passado e presente, criado em um processo histórico que
geralmente envolvem agentes e suas relações no determinado lugar. Para os Pataxó estes
lugares simbólicos são estratégicos para transmissão da história para as suas crianças e jovens e
também para informar e sensibilizar os visitantes sobre sua história de luta e resistência étnica.

A gestão destas atividades turística é realizada pela Associação Pataxó da Aldeia do Pé do Monte
que agrega os condutores Pataxó. Estes contam com a participação e o apoio do ICMBio e o
conselho consultivo do parque como espaço para diálogo e tomadas de decisões sobre a
visitação da área de sobreposição que utilizam. Não foi identificada participação da FUNAI sobre o
turismo da área. Esta gestão encontra como principais desafios: a) efetivar a gestão
compartilhada entre Pataxó, ICMBio e FUNAI do turismo na área, conforme previsto na IN N°3 da
FUNAI. As principais dificuldades para efetivar esta gestão são ausência da FUNAI no processo, a
morosidade no reconhecimento da redelimitação da TI Barra Velha, a não regulamentação dos
condutores Pataxó no ICMBio de acordo com as exigências do órgão, a ausência de um espaço
de diálogo específico e adequado que agregue os envolvidos e responsáveis em torno da
construção desta gestão compartilhada; b) definir estratégias para enfrentar a sazonalidade do
turismo na área. Esta dificulta manter o empenho da associação e condutores, necessário para
adequada gestão da atividade. O turismo se torna pauta da comunidade apenas durante alta
temporada onde o esforço é direcionado para geração de renda temporária e não para reflexões e
diálogos necessários para definir estratégias que consiga alterar este cenário; c) falta de
estratégias e mecanismos para estabelecer acordos comerciais com potenciais parceiros para o
turismo; d) falta de arranjos institucionais entre ICMBio, Pataxó e FUNAI e também potenciais
parceiros, necessários para iniciar o processo de elaboração e implantação do plano de visitação.
Este plano, além de ser exigido na IN N° 3 da FUNAI, pode ser uma importante ferramenta de
orientação para gestão compartilhada do turismo na área.

A aldeia Barra Velha, também conhecida como Aldeia Mãe, se localiza na área costeira da TI
Barra Velha. As atividades de turismo que ocorrem nesta aldeia são passeios de bugue, visita a
praia e a aldeia, trilhas e apresentações culturais Pataxó. A praia de Barra Velha é o local mais
visitado da aldeia, onde turistas geralmente hospedados nas localidades de Caraíva e Corumbau,
acessam a praia através de caminhada ou dos passeios de bugues realizados pelos bugueiros
Pataxó. Alguns destes turistas vão apenas até a praia e outros também visitam a aldeia com
interesse de conhecer a comunidade e/ou comprar artesanato. A participação e controle dos
Pataxó sobre a visitação não ocorre quando a visita a praia é acessada por caminhada, apenas
quando o acesso é feito de bugue. Os passeios de bugues na TI Barra Velha são feitos por 28
Pataxó das aldeias Barra Velha e Bujigão, sendo a maioria de Barra Velha. Estes bugueiros
formam a Associação dos Bugueiros Indígenas Pataxó da Aldeia de Barra Velha (ABIPA). O
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principal e mais demandado passeio de bugue é o transporte de turistas de Caraíva a Corumbau e
vice versa, que se caracteriza apenas pela locomoção destes passageiros, esporadicamente
quando solicitado pelo turista ocorrem paradas na aldeia e na praia e informações sobre a cultura
e o território Pataxó. Quando solicitado existe possibilidade de realizar passeios de bugues para
outras aldeias da TI inclusive ao Monte Pascoal, mas estas atividades ainda ocorrem
esporadicamente. Anteriormente as apresentações culturais dos Pataxó direcionadas para turistas
ocorriam na aldeia Barra Velha. Devido o centro cultural Pataxó da aldeia ter sido queimado e
uma família que residia na margem do rio Caraíva, localidade Porto do Boi, identificar potencial
turístico em sua área e ter estruturado um receptivo com trilhas e locais para apresentações
culturais e culinária, as apresentações começaram a ser feitas nesta localidade, envolvendo além
da família residente, os Pataxó da aldeia Barra Velha.

A gestão das atividades turísticas que envolvem esta localidade é feita de forma fragmentada. Os
passeios de bugues são organizados pela ABIPA no qual em diálogos demonstrou interesse de
fortalecer a organização e promover a capacitação dos associados, mas sem uma perspectiva de
envolvimento maior da comunidade na gestão dos passeios por eles realizados. As apresentações
culturais são feitas por jovens que participam do grupo cultural Pataxó da aldeia e que durante o
verão se inserem nas apresentações culturais para turistas como meio de ampliar ou obter renda,
sem demonstrar interesses maiores de organização da atividade. O artesanato é feito por famílias
e não foi identificado nenhum grupo na comunidade com ações em prol de uma organização
coletiva da comercialização do artesanato direcionado ao turismo. A FUNAI, inclusive a CTL de
Barra Velha, vem promovendo diálogo sobre o turismo na aldeia visando envolver agentes
diversos da comunidade no tema e promover um planejamento participativo do turismo na área. O
desafio para uma gestão indígena mais integrada do turismo nesta aldeia é promover espaço de
diálogo que possibilite os diferentes agentes observarem e pensarem o turismo na aldeia de forma
integrada e identificar as estratégias para geração de benefícios mais amplos na comunidade.

A aldeia Bujigão se localiza no sul da área de redelimitação da TI Barra Velha em sobreposição
com PNHMP, especificamente as margens da foz do rio Corumbau sendo uma área costeira que
faz limite com a RESEX Corumbau. A sua criação foi devido à migração de famílias Pataxó que
residiam na localidade Corumbau e que a partir da especulação imobiliária em expansão na
década de 2000 foram sendo pressionadas e também motivadas a se deslocarem. Observaram
na outra margem do rio Corumbau, área tradicionalmente ocupada pelos Pataxó, um local
apropriado para se instalarem e criarem uma aldeia. Logo após com aumento da população da
aldeia de Barra Velha algumas famílias desta localidade também migraram para aldeia Bujigão.
Durante o estabelecimento da aldeia identificaram no turismo, que já ocorria de forma espontânea
com fluxo turístico da região, uma oportunidade de renda. As atividades turísticas da aldeia
envolvem o receptivo dos turistas em passagem no trecho Corumbau a Caraíva ou vice versa,
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passeios de bugues sendo os mesmos que ocorrem em Barra Velha e passeios embarcados no
rio Corumbau e nos recifes de coral, ambos no interior da RESEX Corumbau. Nestes passeios
embarcados o condutor faz-se uma comunicação que visa transmitir a ótica Pataxó local sobre o
mar e o estuário, informando histórias e curiosidades sobre os locais visitados.

A gestão destas atividades são feitas pela Associação de Pescadores e Moradores Indígenas da
Aldeia Bujigão (APMIB) com apoio do ICMBio em sua administração do PNHMP e da RESEX
Corumbau. Membros da APMIB realizam a organização do receptivo e a condução dos turistas
nos passeios embarcados. Os passeios de bugues são feitos pela ABIPA. Na gestão da APMIB
ocorrem ações e diálogos entre os associados com objetivo de estabelecer regras e condutas
para visitação e também articulações com agentes externos para identificar apoio e parcerias. Os
principais desafios identificados para gestão Pataxó do turismo nesta aldeia são: a) viabilizar
capacitação dos membros da APMIB para gerenciar e executar as atividades turísticas ali
desenvolvidas; b) efetivar a gestão compartilhada entre Pataxó, ICMBio e FUNAI do turismo na
área, conforme previsto na IN N°3 da FUNAI. Considera neste processo a elaboração do plano de
visitação também previsto na IN N° 3. c) viabilizar adequações de infraestruturas e serviços para
os passeios embarcados.

As três aldeias apresentam atividades turísticas desenvolvidas pelos Pataxó que proporcionam
experiência étnica em ambientes naturais onde as atratividades dos elementos culturais dos
Pataxó e dos rios, praias, mar e trilhas se misturam promovendo o que pode ser denominado de
etnoecoturismo (OLIVEIRA, 2011). O processo da elaboração de um plano de visitação da TI
Barra Velha, considerando a IN N°3 e o objetivo Pataxó de conquista da terra e de sua gestão
mais autônoma, tem o desafio de promover um olhar integrado deste etnoecoturismo no território,
visando um reconhecimento sobre a interdependência das aldeias no desenvolvimento e gestão
da atividade, mas ao mesmo tempo reconhecendo e respeitando suas especificidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O turismo na TI Barra Velha não pode ser visto apenas como uma atividade esporádica dos
indígenas para geração de renda ou uma atividade que ameaça a proteção cultural e ambiental da
TI e suas comunidades. Nesta pesquisa foi identificado que o turismo faz parte do recente
histórico e do atual cotidiano das comunidades das aldeias. Demonstra além das expectativas e
efetivamente a renda de alguns, processo complexo que envolve relações, aprendizagens,
reflexões, afirmações étnicas e intercâmbios culturais.

O turismo faz parte de um processo dinâmico dos Pataxó de luta pelos seus direitos ao território e
a sua gestão que envolve etnodesenvolvimento, proteção territorial e ambiental, educação e
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fortalecimento cultural e saúde. A construção de diálogos interculturais e interinstitucionais, a
antropofagia cultural dos elementos estrangeiros que estão inseridos nas relações e a reterritorialização no processo de retomada dos seus lugares são processos que se apresentam
como desafios aos Pataxó na conquista do seu direito ao território e sua gestão autônoma.
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Desenvolvimentismo, impactos socioambientais e vulnerabilidade social no
contexto da desterritorialização de uma comunidade tradicional: o caso de
Curuperé (Barcarena/PA)
Maria Patricia Corrêa Ferreira1
Estácio-Fcat
INTRODUÇÃO
Este artigo trata de um estudo realizado com 109 proprietários da comunidade
de Curuperé, localizada no município de Barcarena/PA, em setembro de 2014. Foi
adotada a metodologia qualitativa com base em entrevistas semi-estruturadas que
foram gravadas. A partir delas, buscou-se acessar as práticas e as representações
dos sujeitos acerca da cultura tradicional da comunidade, bem como a dinâmica das
transformações

geradas,

sobretudo,

pelas

conseqüências

dos

impactos

socioambientais no modo de vida dos moradores. Esses impactos são decorrentes
das atividades das empresas que se instalaram na região desde a época dos Grandes
Projetos desenvolvimentistas das décadas de 1960 e 1970.
Foi utilizada a abordagem etnográfica nos termos de Geertz (2008). Para o
autor, a finalidade da etnografia é a descrição e a interpretação dos significados dos
discursos, das ações sociais e do simbolismo social que os indivíduos estabelecem de
forma particular em cada sociedade e em contextos particulares. A análise das
narrativas leva em consideração a pluralidade das situações, a diversidade dos
sujeitos envolvidos e das experiências que decorrem da realidade social da qual fazem
parte (MAGNANI, 2004; CARDOSO, 2004). Desse modo, não se trata de pensar as
relações e os discursos que essas pessoas produzem (e estão inseridas) de forma a
unificá-las, mas de refletir sobre a multidimensionalidade das experiências diante das
condições de vida e do espaço social onde elas se situam.
A interpretação antropológica desenvolvida aqui é entendida como uma ação
política de mostrar e compreender as diferenças e a diversidade cultural (BELTRÃO,
2008) e como um modo político de conhecer o outro e de conhecermos a nós mesmos
(OLIVEIRA, 1986), assumindo uma posição de alteridade frente ao objeto de estudo
ao revelar as representações, os valores, os anseios, as angústias, os sentidos e as
percepções sobre as experiências vividas e sobre os direitos dos membros da
comunidade de Curuperé. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é evidenciar as
representações culturais que dão sentido ao modo de vida na comunidade, ao
potencial de transformação de seus integrantes da comunidade e as dinâmicas de

1
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Antropologia Social pela UNICAMP. Professora do curso de Direito da Estácio-Fcat. Endereço eletrônico
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poder que exercem controle e coersão social num contexto de não garantia de direitos
da cidadania e de desigualdades sociais.
O trabalho está dividido em três partes. Na primeira, é mostrada uma visão
geral do perfil socioeconômico dos donos das residências da comunidade por meio de
dados quantitativos. Na segunda parte, são apresentadas, através das narrativas dos
proprietários, informações referentes aos aspectos culturais e às condições de vida na
Comunidade de Curuperé no passado e no presente. Na terceira parte, discute-se os
impactos ambientais gerados pelas atividades das empresas e as críticas dos
moradores sobre a atuação política do governo do Estado diante dos efeitos desses
impactos no modo de vida tradicional da comunidade que geraram novas demandas,
novas necessidades e a situação de vulnerabilidade social vivenciada na atualidade.
OS MORADORES DA COMUNIDADE DE CURUPERÉ
À época da pesquisa, 40% dos proprietários não residia na comunidade. Vários
foram os motivos para a mudança de residência: a falta de escolas perto da
comunidade para que os filhos pudessem dar continuidade aos estudos; a falta de
segurança que resultou no aumento dos assaltos; a interdição do trabalho na roça, por
determinação do Poder Público dadas as contaminações, e para cuidar da saúde
(própria e dos filhos) devido a insalubridade do local. De todas as razões alegadas
pelos proprietários para a mudança de residência das famílias, a principal está
relacionada às questões ambientais, mais especificamente aos episódios de
contaminação e de poluição provocados pelas atividades das empresas, que
resultaram em transformações e adaptações no modo de vida da comunidade.
Dos 109 proprietários da comunidade de Curuperé, 58 (53%) são homens e 52
(47%) são mulheres, havendo um equilíbrio entre o número de homens e mulheres.
Esse mesmo equilíbrio está entre os homens idosos e mulheres idosas (acima de 60
anos), que somam 19 (17%) do total dos proprietários. Os proprietários mais velhos da
comunidade são seu Orlandino Correa, com 70 anos; dona Benvinda Monteiro dos
Santos,2 com 89 anos; seu Ciro de Souza Coelho, com 91 anos; dona Dalva dos
santos,3 com 91 anos e dona Davina de Souza Monteiro,4 com 94 anos. Eles são os
patriarcas e as matriarcas da comunidade e através deles muitas histórias e costumes
dos antepassados (os chamados “antigos”) foram transmitidos por meio da oralidade
para as gerações mais jovens.

2

Faleceu em outubro de 2015.
Faleceu em agosto de 2015.
4
Faleceu em junho de 2016.
3
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46% dos proprietários tinham entre 21 a 39 anos e 35% estavam entre 40 e 59
anos, o que indica a necessidade de atividades remuneradas no mercado de trabalho
para 81% dos proprietários que precisavam sustentar suas famílias e suprir suas
necessidades básicas.
O ingresso no mercado de trabalho está diretamente ligado ao nível de
escolaridade dos moradores. No que tange ao grau de escolaridade, observa-se que a
grande maioria dos proprietários (56 - 52%) não concluiu o ensino fundamental, o que
ocorreu apenas para 6% (7) deles. 28% (30) dos proprietários concluíram o ensino
médio e somente 4% (4) alcançaram o nível superior de ensino. As pessoas
analfabetas são as mais velhas da comunidade, mencionadas anteriormente, e
somam 5% (5) do total.
Para o modo de vida tradicional da comunidade, atingir altos graus de
escolaridade não era, necessariamente, uma meta a ser atingida, pois o principal meio
de subsistência vinha dos recursos que a natureza oferecia e eram suficientes para a
sobrevivência de todos. Além disso, os idosos contam que, durante a juventude, as
tarefas atribuídas a eles começavam na infância, ajudando os pais na roça e nos
pequenos serviços domésticos. Nesse contexto, o ensino formal ficava em segundo
plano ou não se realizava. Na atualidade, um fator determinante para o não avanço do
grau de escolaridade é o fato de não haver, próximo à comunidade, escolas que
ofereçam ensino médio, obstaculizando o prosseguimento nos estudos. Os
proprietários também relatam como impedimento a falta de infraestrutura na
comunidade, sobretudo a segurança, pois isso restringe a circulação dos moradores,
especialmente de jovens e crianças, em determinados horários. Por todos esses
motivos, várias famílias se mudaram para a Vila do Conde, contribuindo para que a
geração dos filhos alcançasse um nível de escolaridade um pouco mais elevado em
relação à geração anterior.
Os relatos mostram que os moradores da comunidade passaram a valorizar
ainda mais os estudos dos filhos. Para as gerações mais jovens, atingir um grau maior
no ensino formal se tornou uma obrigatoriedade para o ingresso no mercado de
trabalho. Com isso, foram agregados aos valores tradicionais novos valores, mais
compatíveis com as exigências capitalistas. A adaptação do modo de vida tradicional
ao estilo de vida mais urbano (competitivo e individualista) se fez presente.
Boa parte dos proprietários homens está ligada às atividades tradicionais
(33%), tais como a agricultura, a pesca e a carpintaria. No que se refere à pesca, os
moradores afirmam a importância do Igarapé como fonte de alimento e renda e narram
suas experiências relativas à pesca artesanal. Vista tradicionalmente como um
domínio que enfatiza o masculino (MOTTA-MAUÉS, 1983, 1999), a pesca na
3
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comunidade de Curuperé, entretanto, era praticada tanto por homens quanto por
mulheres.
Do total de 57 homens, apenas 15 (26%) ingressaram nas empresas. Vale
ressaltar que, para alguns, o trabalho nas empresas não se deu de forma permanente,
mas de maneira esporádica e temporária, ou seja, sem vínculos empregatícios. Isso
justifica o fato de 26% dos homens trabalharem fazendo “bico”, isto é, serviços
eventuais, como ajudante, pedreiro e serviços gerais, todos com remuneração muito
baixa. Quase a metade dos homens em idade produtiva não tinha emprego fixo e/ou
estava sem atividade remunerada. Essa situação é agravada pelo fato de a grande
maioria possuir família para sustentar. É importante salientar a queixa dos
trabalhadores em relação à difícil colação no mercado de trabalho urbano/industrial
para aqueles que estão acima dos 40 anos, pois, o avanço da idade e a baixa
qualificação são fatores que os eliminam da concorrência, mantendo-os na situação de
desemprego e/ou subemprego.
A pouca incorporação dos moradores da comunidade às empresas é expressa
com um sentimento tristeza e exclusão social. O desemprego é um agravante ao
estado de vulnerabilidade que vivenciam já que o baixo grau de escolaridade, as
atividades de baixa remuneração e a falta de especialização nas tarefas exigidas pelas
indústrias é a realidade da grande maioria de homens e mulheres em idade produtiva
em Curuperé. Os trabalhadores que conseguiram acesso às indústrias se
caracterizam por ocuparem cargos de baixa qualificação, mas houve quem recebesse
treinamento, oferecido pelas empresas, para executarem determinadas funções.5
No caso das mulheres, 40% exercem funções ligadas aos serviços domésticos
(do lar, doméstica, diarista, cozinheira e serviços gerais) e 26% exercem, ou
exerceram, atividades relacionadas às atividades tradicionais como a agricultura e a
pesca. A venda de comida e de artesanato também são formas de complementar a
renda das famílias.
Assim como ocorre com os homens, há um baixo grau de escolaridade em
relação às mulheres. Havia apenas duas funcionárias públicas e uma professora, que
se encontrava desempregada. Das 52 mulheres proprietárias, 12 estavam em situação
de desemprego, configurando 23%, sendo que metade desse percentual é de
agricultoras. Tem implicação direta na qualidade de vida dos moradores a relação
entre a profissão que exercem e a conjuntura atual. As empresas não estão
absorvendo a mão-de-obra dos moradores e aqueles que dependem do cultivo da

5

Entre as atividades exercidas estão: marteleteiro, operador de empilhadeira, soldador,
mecânico/montador, montador de andaime, caldeeiro, pintor industrial, operador de roçadeira, auxiliar de
serviços gerais, auxiliar de produção, operador de máquina e operador de plataforma aérea.
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terra para sobreviver estão impossibilitados de executar as suas atividades
tradicionais. De acordo com um proprietário: “não fizemos mais nada, desde o primeiro
levantamento da UFRA (Universidade Federal da Amazônia), que não era pra fazer
mais nada porque tava afetado tudinho, a água aí tá afetada” (Nozor Carlos dos
Santos, 57 anos).
Os dados pesquisados revelam que a grande maioria das famílias enfrenta,
cotidianamente, problemas como falta de acesso à luz elétrica; meios de transportes
públicos precários; as escolas próximas à comunidade não suprem a demanda dos
moradores; são obrigados a utilizar postos de saúde que também não atendem as
suas necessidades; não têm condições de comprar água mineral para o consumo e
para o preparo de alimentos, tampouco podem pagar para terem um poço artesiano;
muitos não possuem estabilidade no emprego, outros se encontram desempregados
ou em subempregos; estão impedidos de trabalhar na terra e são obrigados a exercer
trabalhos cujas remunerações não são suficientes para sustentar a família
dignamente.
Apesar das adversidades, sem deixar de valorizar suas raízes, os moradores
da comunidade de Curuperé passaram a construir uma nova relação com a sua
herança cultural, com o meio ambiente e com o meio urbano. Muitos que hoje se
encontram na faixa etária entre 20 e 30 anos passaram pelo processo de mudança de
residência e tiveram que se adaptar a outro estilo de vida. Aqueles que optaram em
morar na Vila do Conde estão vivenciando a experiência urbana mais de perto, mas
sem abandonar os valores do modo de vida tradicional que herdaram de seus
antepassados.
CULTURA E IDENTIDADE NA COMUNIDADE DE CURUPERÉ
A comunidade de Curuperé possui uma rica bagagem cultural, com costumes,
tradições, valores e crenças que caracterizam o modo de vida (em seus aspectos
simbólicos e materiais) e o imaginário da comunidade. Constituem essa bagagem
cultural a organização social da comunidade, os modos de produção e de consumo, a
relação com a natureza, a visão de mundo, as formas de sociabilidade, a cosmologia e
a memória de uma história acerca dos costumes de seus antepassados. Em suma,
formas de subsistência e valores simbólicos vivenciados a partir de um sistema de
conhecimento que conforma e dá sentido à vida dos moradores da comunidade. Essas
características evidenciam e comprovam a sua condição de comunidade tradicional,
seguindo o conceito adotado no decreto de número 6.040 de 2007, instituído pela
Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais.6
6

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua
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A herança cultural
Os antigos moradores da região foram os índios da etnia Martigura, que
habitaram a região e deram origem à comunidade de Curuperé. Segundo uma
moradora, a palavra Curuperé é de origem indígena e significa “cachorro do mato”,
isso porque “tinha muito cachorro nessa época, cachorro do mato” (Maria de Fátima
dos Anjos, 53 anos). O passado indígena da comunidade é registrado em uma
publicação da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Barcarena, intitulado
“subsídios para um estudo da história do município de Barcarena” (1999). De acordo
com essa publicação, os Martigura, que tinham como características a caça e o
extrativismo, foram um dos primeiros grupos indígenas a ocuparem Barcarena. Os
moradores relatam os aspectos culturais indígenas especialmente na lembrança da
geração dos avós:
Meus pais já moravam aqui. Meu pai morreu com 83 anos, minha avó morreu com
90 anos. Meus pais, meus bisavós nasceram nessa região, somos filhos daqui
mesmo, somos tradicionais daqui, somos índios. Filhos e netos moram aqui (Fátima
dos Anjos, 53 anos).
Meus avós eram índios, eu sabia porque minha mãe contava (Dalva dos Santos
Souza, 91 anos).
Meus avós eram daqui, os pais da minha mãe eram índio. Meus avós já morreram,
mas nós fomos nascido e criado aqui com as cultura deles. A casa da minha mãe
com o meu pai era tipo uma oca, era de palha, era redonda e tudo de palha pelo
lado, tinha uma portinha que a gente saía dali. A gente dormia em rede e, bem dizer,
nossa rede era de tala. Meu pai [confeccionava a rede] e minha mãe faziam os dois.
A minha avó era índia, ela carregava um negócio aqui no beiço bem Grandão.
Depois foi se acabando, mas a nossa cultura era indígena mesmo (Vanderléia
Correa Monteiro, 48 anos).
Meu pai disse que era terra dos índio, que a maloca deles era lá no Conde e pra cá
era onde trabalhavam. Então, eles que colocaram esses nome: Curuperé, Acuí. Eles
trabalhavam lá no Cipó Amarelo, o nome da comunidade. De lá que eles traziam o
ouro, madeira, tinha mina de ouro pra lá. Então, tinha a estrada. Eram duas estradas
que eles desciam, uma lá e outra aqui (Benvinda Monteiro dos Santos, 89 anos).

Os proprietários, ao relatarem os elementos de sua herança cultural indígena,
mencionam os antigos hábitos, costumes e crenças herdados e transmitidos para as
gerações posteriores. Ao mesmo tempo em que expressam o orgulho de suas origens
e de seus antepassados, demonstram nostalgia nas narrativas, pois remetem às
memórias sobre o modo de vida que tinham no passado e daquilo que não é mais
possível experienciar dada à difícil condição de vida a que essa comunidade foi
submetida.
A miscigenação entre índios, negros e brancos também é uma característica na
comunidade que marca os traços genotípicos dos moradores. Além da aparência
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e
práticas
gerados
e
transmitidos
pela
tradição.
(Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2007/decreto/d6040.htm> Acesso em 15/11/2014).
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física, a união com outros grupos culturais agregou ao modo de vida dos moradores
hábitos, valores e comportamentos, tornando a comunidade de Curuperé pluricultural.
Exemplos dessa diversidade estão na culinária, no uso da renda, no catolicismo
popular, na produção de artefatos, nos artesanatos, nas crenças, na relação com a
natureza, nos usos da terra como meio de subsistência, nas formas de sociabilidade e
no sentido de coletividade.
Os anciãos da comunidade são as pessoas responsáveis pela transmissão das
tradições e costumes ancestrais por meio da oralidade. Entre os conhecimentos
transmitidos estão a produção de artefatos, a prática das atividades laborais (como a
roça, a pesca, a caça, o extrativismo e o artesanato) e o saber tradicional ligado ao
exercício de uma medicina popular (que tem como base a manipulação de ervas), às
crenças, à prática de “benzimento” e às rezas (fundamentadas nos ritos, nos mitos e
na religiosidade) passados de geração em geração. Para Sahlins (1990), os
“ancestrais contemporâneos” são dotados de poder que é exercido por eles pela
influencia do valor de sua posição. Nesse sentido, os anciãos da comunidade são
considerados autoridades tradicionais.7 Os “antigos”, como são chamados os
antepassados, ensinaram as tradições para as gerações posteriores.
Alguns costumes herdados dos antepassados indígenas são: comer em folhas,
produzir potes, louças e panelas de barro, usar colheres feitas de madeira, assar peixe
na folha, usar condimentos naturais, observação da posição do sol para a orientação
sobre as horas, enterrar os umbigos dos recém-nascidos, carregar e comercializar os
produtos e alimentos em paneiros produzidos pelos moradores, pescar com lança e,
como afirma uma moradora, “muitas histórias.”
O que ficou [da herança indígena] foi a caça, a pesca e muitas histórias que o meu
pai contava. Eles [os avós] tiravam o sal do Apê, o coral era o urucum, né? A gente
não usava coloral antigamente, era só o urucum, que era o tempero. Os pais dele
[do pai] caçavam com flecha. Foi até a geração do meu pai [esse costume], ele
ainda tinha a tradição e com o tempo foi se modernizando. Mas ele caçava e
pescava também, usava o arco. Ele faleceu faz nove anos. Inclusive, quando eles
caçavam e atiravam na caça e não morria, a gente ia achar aonde era que tava, eu
achava muito divertido. Eu era criança, mas eu gostava e até agora eu gosto, esse
negócio de mato é comigo (Esmeralda Monteiro Moreira, 50 anos).

Um exemplo do que não se vê mais na comunidade é o hábito de carregar as
crianças em “turás”, uma espécie de cesto confeccionado artesanalmente com talas

7

De acordo com o autor, “através do „eu heróico‟ – e seus diversos complementos, por
exemplo, o parentesco perpétuo – as principais relações da sociedade são ao mesmo tempo
projetadas historicamente e incorporadas correntemente nas pessoas de autoridade.
Ancestrais contemporâneos, essas figuras históricas são estruturais pelo simples fato de sua
existência, na medida em que as vidas de outras são definidas pelas suas (SAHLINS, 1990, p.
72).
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de miriti. Alguns informantes contam que seus avós os carregavam nas costas
utilizando esse artefato:
O vovô levava eu e ela [a irmã] dentro do „turá‟, pra levar pra igreja. A gente vinha essas
horas da noite, ele colocava nós duas dentro do „turá‟, quando não era só ela. Ela era
menor e eu era maior um pouquinho. O Vovô trazia a gente dentro do „turá‟ de lá,
colocava aquele negócio aqui [costas], colocava as duas nas costas e vinha embora.
(...) O „turá‟ era um carregador que fazem de miriti e colocava nas costas. Desde
pequena, o vovô levava a gente (Simone Souza dos Anjos, 35 anos).

Outra característica cultural que havia no passado da comunidade era a
concepção de tempo, que também tinha suas particularidades no cotidiano do local.8
Na comunidade de Curuperé, a regulação das atividades de trabalho pela noção de
tempo adotada pelos nativos passava pela sua relação com a natureza. Assim, o sol, a
lua, a maré e determinados animais tinham um papel fundamental na orientação e no
ritmo de execução das tarefas laborais. Vale lembrar, como dizia Durkheim (2003),
que, apesar de a sociedade ser uma realidade específica, ela faz parte da natureza.
A gente se guiava pelo sol. Agora são 5h, olhe no seu relógio. Olha a altura que ele
[sol] tá. Os nossos costumes é assim, a gente não tinha relógio. Era canoa à vela e
pra gente não podia perder a maré, a maré secava e a gente não podia sair, só com
a maré cheia, canoa grande, cheia de carvão. Então quando o galo cantava uma
hora era uma hora da madrugada, ele dava dois canto, era duas horas da
madrugada, ele cantava três vezes, era três horas. O relógio era o galo, o sol e a lua
(Marcelino Monteiro Ribeiro, 65 anos).

Lendas e visagens
Um dos mitos mais importantes da comunidade de Curuperé é o que narra a
origem do “Igarapé das Cobras”, um rio sinuoso que atravessa o território ocupado
pela comunidade. Por meio desse mito, os moradores contam a história de sua origem
(o mito de origem da comunidade) transmitida pelos relatos orais dos antepassados
indígenas.9
A história conta que uma mulher ficou grávida e nasceram filhos gêmeos que, na
hora, eram duas cobras. A mãe, não ia matar os filhos, né?, colocou os dois numa
grande bacia. Eram nossos avós que contavam essa história e eles ainda provavam
pra nós o buraco grande que tem lá, que se mexe lá dentro, que tem cobra lá dentro.
Então, eles dizem que o Curuperé foi aberto através dessas duas cobras. Elas
cresceram tanto que, um dia, elas desceram rio abaixo. E a outra subiu, que vai ali
8

Segundo Durkheim (2003) o tempo é uma das mais importantes categorias do pensamento humano. As
categorias do pensamento (tempo, espaço, gênero, número, causa, substância e personalidade)
correspondem às propriedades mais universais da humanidade, são constituídas de elementos objetivos
e simbólicos e devem ser compreendidas a partir de seu caráter coletivo, das especificidades sóciohistóricas e da organização religiosa, moral e econômica de cada sociedade. Para o autor: “Não é o meu
tempo que é organizado „assim‟; é o tempo tal como é objetivamente pensado por todos os homens de
uma mesma civilização. As divisões de dias, semanas, meses, anos etc., correspondem à periodicidades
dos ritos, das festas, das cerimônias públicas. Um calendário exprime o ritmo da atividade coletiva ao
mesmo que tem por função assegurar a sua regularidade” (DURKHEIM, 2003, p.38).
9

A lenda de origem do Igarapé das Cobras na comunidade de Curuperé é uma das versões da lenda de
Cobra Norato. Maués (2005) narra uma história parecida, contada em uma povoação de pesquisadores
denominada Itapuá, no município de Vigia, na região do Salgado (PA). Trata-se de um das várias versões
sobre essa lenda também apresentada pelos moradores de Itapuá.
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pra banda da Imerys, entendeu? Por isso que o igarapé é assim. Lá no buraco das
cobras tem um redemoinho, todo tempo tão mexendo, e tem cobrihha lá, quando a
gente tomava banho lá (Maria de Fátima dos Anjos, 53 anos).

Mito e religião são sistemas de conhecimento e, conforme Guerriero (2000),
são reais, pois possuem princípios de ação, racionalidade e causalidade coerentes à
lógica social a que pertencem, validados pela eficácia simbólica das crenças
compartilhadas pelos grupos sociais, construindo e reconstruindo o imaginário social.
Desse modo, falar de crenças e de aspectos religiosos diz respeito não apenas a
determinadas condições da vida ou às características de uma sociedade, mas a uma
condição inerente ao ser humano. As crenças e os aspectos religiosos desempenham
funções essenciais nas relações sociais na medida em que conectam as gerações do
passado com as do presente, dando sentido às visões de mundo e às identidades.
As crenças nos elementos sobrenaturais que habitam na natureza também
conduzem os costumes na comunidade em relação ao uso do tempo. De acordo com
os moradores, esses seres possuem “as horas deles,” que eram respeitadas,
restringindo a circulação em determinadas áreas e em determinados momentos do dia
(como ao meio dia e às dezoito horas) e imprimindo algumas regras e hábitos no seu
dia-a-dia:
Tinha muita visagem, o pessoal tinha medo de andar de noite, dava seis horas... (Nozor
Carlos dos Santos, 57 anos).
A partir das seis horas em diante já estão lá [as visagens] porque a noite é delas (Maria
de Nazaré Pinto Monteiro, 69 anos).
A gente tinha que conviver com elas [as visagens]. Se saísse no horário de meio-dia
numa roça, você já ia ver alguma coisa, tinha que ter coragem (Ailton Souza Lobato, 40
anos).
A gente já fomos se acostumando assim, nesses ritmos também. Fazia defumação,
dava seis horas da tarde a mamãe já tava com aquele negócio tudinho, abanando pela
casa (Cezarina Souza dos Anjos, 53 anos).

As Uiaras (ou Mãe d´Água), a Cobra Grande, as Matintas e as Curupiras,
embora provoquem medo com suas “misuras”, são respeitas, pois os moradores
acreditam que elas, assim como eles próprios, fazem parte e dependem da natureza.
Durkheim (2003, p. 30), ao abordar a questão das crenças, ritos, mitos e religiões,
afirma que “os ritos mais bárbaros ou mais extravagantes, os mitos mais estranhos
traduzem alguma necessidade humana, algum aspecto da vida, quer individual, quer
social”. Assim, apreender os sentidos dos rituais, das visagens, dos mitos e das festas
religiosas é essencial para a compreensão da vida em sociedade nos aspectos
relativos ao simbólico (representações sociais) e à prática social porque as crenças e
a fé atravessam as estruturas mais amplas das relações sociais, tais como o cultural e
o econômico, perpassando pelos elementos que conformam a identidade de um grupo
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social. Ou, como argumenta Sahlins (2004, p.47), “o que chamamos de „espiritual‟ é
apenas uma sensibilidade normal do „real‟”.
O igarapé também é o habitat de muitas visagens, que são vistas, sentidas e
ouvidas. Alguns informantes falaram de entidades que apareceram nos sonhos de
alguns moradores, indicando algo indefinido a ser desenterrado em locais indicados
por esses seres. Vultos, barulhos de carroça, episódios com o “homem de branco”,
gritos e assovios eram constantes e ainda fazem parte do cotidiano na comunidade.
Eu não via, mas ouvia, sentia pessoas, assim, que passavam, né? Mas não era
gente, eu acho que era visagem. Passava uma carreata gritando, era uma visagem.
No Igarapé, o motor ligava sozinho. Chegava de noite, nós sentávamos assim, né,
pra apreciar o luar, porque a gente não tinha pra onde ir, né, e a gente ouvia aquele
movimento todinho, gente remando, outros achando graça, batendo tambor, era de
santos que eles festejavam aqui, né? Festejava São João, divino espírito santo. Eles
passavam dias andando de um lugar pra outro. Era todo tempo.(...) Tinha que se
acostumar porque não tinha outro jeito, né? (Dalva dos Santos Souza, 91 anos).
Tinha muita visagem e tem até hoje. A mamãe conta que naquela estrada ali, do
lado dali, onde eles moravam, tinha um homem que carregava madeira que tirava da
mata, vinha aqueles carros de boi puxando, fazendo aquela zuada. Quando era de
noite, a noite inteira fazia também e jogava madeira. De manhã não tinha nenhuma
e puxava a noite inteira a carroça. Mamãe dizia. e nesse rio aqui, depois das 6h
ninguém passada pra vila do conde porque a visagem botava pra correr, e jogava
pedra e gemia (...) Tem o homem de branco. Até ontem um dos rapazes que
estavam aí no terreno, ele disse que pressentiu. E a minha irmã vê ele sempre por
aqui, ele anda por aqui. (Vanderléia Correa Monteiro, 48 anos).

O imaginário dos moradores é permeado por crenças em visagens e lendas,
comum à cultura dos interiores da Amazônia. Curupiras e Uiaras são os encantados,
ou seja, são pessoas que não morreram, mas se encantaram (MAUÉS, 2005). Eles
têm uma relação intrínseca com a natureza, em especial com o Igarapé. As Uiaras
habitam as proximidades do igarapé, manifestam-se na forma humana e encantam
homens e mulheres, atraindo-lhes para o lugar onde moram:
Tinha a uiara do igarapezinho, que quando a gente ia seis horas da manhã elas
estavam tomando banho, se jogavam na água. Quando a gente ia pescar, a gente
via os vultos, a gente só via aquele reflexo passar, assim, elas se banhavam nesse
riachozinho (Doralice de Souza Farias, 60 anos).

As Matintas são chamadas de “fadistas,” isto é, “pessoas que têm o fado
(destino ou sina) de se transformar em animais” (MAUÉS, 2005, p. 267). Segundo as
narrativas, as Matintas são reconhecidas pelo seu assovio e têm o poder de “malinar”
as pessoas, o que significa dizer que elas fazem mal, causando doenças, febres e
dores. Os moradores acreditam que ao ouvir o assovio da Matinta, se a pessoa disser
que ela pode pegar algo em sua casa no dia seguinte (como café, açúcar e tabaco), a
matinta irá buscar o que foi prometido. Segundo uma moradora, é por isso que sua
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mãe “não gosta de chegar cedo na casa de ninguém” (Edileuza Monteiro de Souza, 45
anos):
A matinta é gente que vira bicho. Dizem que é por lua. Vira um pássaro, uma perua.
As misuras eu via, eu ouvia os assovios de madrugada. Quando dava 4h da
madrugada ela [Matinta] vinha e fazia “fiii fiii fiii” e de manhã aparecia uma pessoa
pedindo café, pimenta. Ela [matinta] tem que pagar a penitência dela. Ela saía nas
roças. Lá, onde a gente mora na Vila, tinha um caminho bem assim do lado da casa,
aí ele escutou um assovio. Ele disse assim: olha, amanhã a senhora vem buscar um
peixe e ele foi embora. Aí, uma mulher disse “eu vim buscar o peixe que tu
prometeu.” Era a mãe dela.Tem uma senhora de 115 anos no Conde. Todo mundo
tinha medo dela, ela virava [matinta]. Ela era muito idosa. A gente tinha medo dela
na estrada quando a gente ia para o colégio porque o caminho era uma estrada
pequena, geralmente naquele tronco de árvore porque diziam que ela fazia visagem
lá (Vilma de Souza Farias, 40 anos).
Deu febre, dor de cabeça nele [filho] por causa da Matinta que malinava. Daí foi o
motivo da gente ir embora daqui (Maria Mercedes Monteiro Ribeiro, 66 anos).

Os moradores afirmam que as matintas são pessoas que herdaram uma
maldição dos seus antepassados e afirmam que havia uma que morava na
comunidade e se transformava em uma perua. De acordo com Maués (2005), na
crença do caboclo amazônico, elas são fadadas a se transformarem em animais,
como aves, porcos e morcegos. Segundo o autor, os encantados não são pensados
como espíritos, mas como humanos e, por serem invisíveis, são considerados como
possuidores de poderes excepcionais, podendo aparecer como seres humanos, como
animais ou incorporar nas pessoas. Sobre o processo de transformação da Matinta,
relata uma moradora que “ele [o tio] viu [a transformação da matinta], diz que era uma
perua, era muito feio, tem uma maldição, dizem que fica de mãe para o filho” (Edileuza
Monteiro de Souza, 45 anos). Já a Curupira é uma pessoa encantada que sofre com
uma maldição, passada de mãe para os filhos e, segundo os moradores, ela pode ser
tanto do sexo masculino quanto do feminino. Ela é considerada perigosa. Segundo os
relatos, esses seres também “malinam” e “judiam”.
A minha mãe trabalhava nos roçados aí pra dentro dos mato, ela viu uma. Ela judia
das pessoas. Aconteceu um caso aí no Urucupí. Uma senhora foi buscar água e,
quando ela chegou, a filhinha dela não tava,- “e agora, cadê a minha filha, cadê a
minha filha”. Não tinha como a criança sair de lá, ela [a curupira] arriou ela [a
criança]. Ela disse: “olha, fica aí que eu vou fazer uma farinha pra nós. Diz que ela
fazia aquela farinha amarela, ela fazia de noite, ela ficava naquele tronco de
madeira. Tem o macho e tem a fêmea, é verdade. Elas gritavam de noite pra cá pro
outro lado. A minha mãe cansava de escutar. Ela judia da pessoa, leva pro mato.
Não pode mexer [com a Curupira], a pessoa fica doida, com dor de cabeça. Não
pode mexer porque ela malina. Se prometer alguma coisa, ela vem buscar (Maria de
Nazaré Pinto Monteiro, 69 anos).

Os informantes também contam que há formas de se proteger das visagens.
Orações, plantas e chás ajudam a afastá-las tanto dos adultos quanto das crianças.
Como argumenta Mauss (2003, p. 91), as encantações, as preces, simpatias, votos,
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fórmulas, hinos são uma forma de magia com base em ritos orais por meio das quais
as doenças e o mal são combatidos verbalmente.
Contra as visões tomava chá de cipó-alho. Quando saía sozinho, podia levar umas
folhas dela no bolso, não acontecia nada de mal, ela era uma proteção (Ailton Souza
Lobato, 40 anos).
A Tatá disse que ela vinha assoviando, assoviando e disse “eu vou já pegar ela”. Ela
pegou um pedaço de pano e uma agulha, e ela rezou três vezes o creio em Deus
pai. Ela ficou costurando aquele pedaço de pano, costurando, costurando,
costurando. Aí amorteceu a matinta. E quando ela foi pra entrar na casa dela, né?,
encontraram uma. E ela assumiu que era a matinta. Ela tá viva ainda, é a mãe da
minha nora. A Tatá pegou ela, ela sabe a oração, ela costurou. Aí, ela vai
amortecendo e ela se entrega (Maria de Nazaré Pinto Monteiro, 69 anos).

Com a atual agressão ambiental na região e, especialmente, na área de
abrangência da comunidade, os moradores acreditam que as visagens estão indo
embora. Conforme uma moradora “não tem mais aqui por causa que agora tem o
desmatamento e elas saíram fora” (Maria de Nazaré Pinto Monteiro, 69 anos). O
“desaparecimento” das visagens da comunidade estaria acontecendo porque (como
atuam e habitam na natureza) elas também estariam sendo afetadas pelas
contaminações e poluições. Apesar de as visagens estarem se afastando, as crenças
e as lendas continuam fortes no imaginário e nas experiências de vida dos moradores
da comunidade de Curuperé.
As bezendeiras
As benzedeiras da comunidade exercem o papel de médicas populares e a
função de parteiras, possuindo um vasto conhecimento sobre os usos de ervas
medicinais. Segundo KEMP (2001), chamamos de “sistema médico” um determinado
saber e uma terapêutica que façam sentido quando tomadas em conjunto e
conformam um conjunto de representações, saberes e práticas de um grupo social.
Assim sendo, cada cultura constrói a sua própria explicação para a origem e para a
causa, para o tratamento e para a cura de doenças. Nessa perspectiva, as
bezendeiras praticam uma medicina alternativa, cujos conhecimentos e saberes foram
repassados por seus ancestrais.
É a partir da lógica de uma medicina popular de caráter holítico que os
moradores de Curuperé buscam nessa alternativa de tratamento a solução dos seus
problemas de saúde. Para Maués (1990, 1994), este é um olhar diferenciado do que
ocorre com os discursos e práticas da medicina ocidental, construída a partir de uma
visão individualizante. Existe uma complementaridade harmônica entre a dimensão
cultural e a natureza que precisa ser respeitada. Vale lembrar Viveiros de Castro
(2008) quando argumenta que, na lógica da cosmologia indígena ameríndia, existe
uma dimensão cultural na natureza, não havendo oposição entre natureza e cultura,
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pois tudo tem alma e, por isso, a humanidade está em todos os seres vivos, nas mais
diversas dimensões. Nas palavras do autor (2008, p. 89), “toda ´natureza´ faz parte de
uma ´cultura´ e cada cultura tem a natureza que lhe cabe enquanto dimensão
imanente de sua própria capacidade criativa” e “essa dimensão é necessariamente
projetada pela cultura para fora de si

mesma, como transcendência que a

circunscreve desde um exterior”. Portanto, as práticas “artesanais” de cura, praticadas
na comunidade, encontram sua lógica na concepção de que é o ser humano para
aqueles que a praticam e dela se beneficiam e na noção de que não existe uma
cultura que não contenha em si a natureza e tampouco a cultura está acima ou
superior à natureza.
Nos dias atuais, os moradores recorrem mais aos postos de saúde e hospitais
em caso de doença, mas, ainda utilizam desse saber tradicional transmitido por seus
antepassados. Dessa maneira, há, no contexto atual, uma mescla de saberes, que
une a medicina oficial e a medicina popular, quando o assunto é tratar as
enfermidades. Também, no que se refere à relação dos moradores com a natureza,
observa-se a existência de um ritual de nascimento: o rito de enterrar os umbigos dos
recém-nascidos nas raízes das árvores ao nascerem. Este rito tem suas bases no
sistema de crenças dos ancestrais indígenas (MOLITERNO et al, 2013; CAMPOS E
SILVA, 2011). Durante as entrevistas, houve alguns relatos sobre esse costume, que
está relacionado aos cuidados do parto, adotado na comunidade de Curuperé:
Eu tenho 65 anos, eu nasci e me criei lá [na comunidade]. Eu ia mostrar a bacabeira
que foi enterrado o meu imbigo, ta lá no pé da bacabeira. Nesse tempo, cavava sete
palmos e meio pra jogar (Marcelino Monteiro Ribeiro, 65 anos).
Nosso imbigo tá tudo enterrado aí. Agora não, é no hospital (Edileuza Monteiro de
Souza, 45 anos).

O costume de parir de forma tradicional em casa, com a ajuda da parteira, e a
tradição indígena de enterrar a placenta e o cordão umbilical também ficou nos tempos
passados. É importante destacar que a prática de enterrar o umbigo do recém-nascido
indica que o nascimento também era um marco na relação que os moradores têm com
a natureza à medida que fortalece o processo de pertencimento e de identificação com
a terra de origem (MOLITERNO et al, 2013). Hoje, as mulheres da comunidade
preferem o parto institucionalizado, isto é, dar à luz aos filhos em um hospital,
amparadas pelos serviços de saúde. Segundo DaMatta (1997, p. 29), “cada geração
retira do manancial que constitui a história de sua sociedade um conjunto limitado de
fatos para servir como pontos básicos de sua perspectiva diante das coisas”. Nesse
sentido, os costumes tradicionais que não foram experienciados ou reproduzidos pelas
novas gerações é resultado natural da dinâmica cultural, fruto da interação com outros
sistemas de valores e de tecnologias que estão ao alcance da comunidade e, como
13
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nos lembra DaMatta (1997), do fato de que cada geração tem a liberdade de produzir
a sua própria história.
O sentido de coletividade
Durante as entrevistas, foi possível observar a importância da família e da casa
nas falas dos moradores. Na casa se estruturam as formas de sociabilidade, divisão
das atribuições de gênero, as relações de poder entre os homens e mulheres, a
questão da autoridade e da hierarquia na família. Lévi-Strauss (1991) mostrou que a
noção de casa não se reduz ao lugar de habitação. De acordo com autor, a casa tem
um caráter moral, cuja transmissão de valor se dá pela linguagem do parentesco ou da
aliança. Dessa maneira, pode-se compreender a importância da casa para os
moradores da comunidade, pois é o lugar de suas origens, da origem dos seus
antepassados. Os filhos nasciam na casa e isto agrega valor ao lugar onde “nasceram
e se criaram”:
Eu tive todos [os filhos] em casa, menos a última, que eu me operei. Tanto os avós
do pai como da mãe foram „nascido‟ e „criado‟ aqui (Simone Souza dos Anjos, 35
anos).
Meus avós já morreram, mas nós fomos nascido e criado aqui com as cultura deles,
né? (Vanderleia Correa Monteiro, 48 anos).

A família é uma esfera da vida social que entrelaça aspectos biológicos e
simbólicos e estruturam as relações de gênero e a vida em sociedade.10 A casa, por
sua vez, não é um lugar que se limita à reunião de pessoas ligadas por relações de
parentesco, compadrio e amizade. Conforme, DaMatta (1994), para além de ser um
espaço físico, a casa é um espaço moral e social, marcado por valores grupais (como
honra, vergonha e respeito) e caracterizado por realidades diversas de convívio e
identidade sociais que articulam um conjunto complexo de símbolos e imagens. Podese afirmar que, para os moradores da comunidade, a casa e a família representam
simbolicamente afeto e solidariedade. A relação que os moradores mantinham entre si
levava as famílias a se organizarem coletivamente, fazendo da ajuda e da
reciprocidade um aspecto da sociabilidade na comunidade de Curuperé. É importante
destacar que a sociabilidade familiar enreda formas de solidariedade nas diversas

10

A família é ancorada em laços consanguineos ao mesmo tempo em que é balizada por
convenções sociais que definem diferenças, direitos e obrigações. O gênero atravessa essas
relações, imprimido diferenças hierárquicas e complementares no que tange ao papel social de
homens e mulheres (PISCITELLI, 1998, 2002) e orienta comportamentos em todas as áreas da
vida social, como nas relações familiares, políticas, econômicas e institucionais (SCOTT, 1993),
normatizando as relações e as atribuições nessas esferas da vida social. Gênero produz
efeitos discursivos por meio de normas, cristalizadas historicamente, que podem ser
ressignificadas, à medida que não é algo que somos, mas algo que fazemos (BUTLER, 2003).
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situações da vida cotidiana, atenuando as condições de sobrevivência nos níveis
material e simbólico (MARQUES, 2007).
A união de esforços entre as famílias em relação ao trabalho na roça é um
exemplo disso, pois os moradores se reuniam para ajudar uns aos outros nesses
serviços. Essa união é denominada de “juntada”. A “juntada” era um momento de
atividade de colaboração e de parceria entre as famílias no trabalho na terra e, nesse
sentido, a solidariedade se constituía uma característica da comunidade. Contudo, as
alterações ambientais vivenciadas pelos moradores, com a chegada das empresas,
ocasionaram a suspensão desse costume de caráter coletivo. A impossibilidade de
cultivar a terra, a necessidade que algumas famílias tiveram de mudar do local de
residência para se protegerem das contaminações e para que seus filhos pudessem
estudar são alguns dos motivos para a descontinuidade dessa prática, gerando a
desarticulação dos moradores da comunidade em relação às atividades tradicionais de
trabalho.
Os festejos em homenagem aos santos católicos eram outro elemento
importante que caracterizava a união e o sentido de identidade entre os moradores da
comunidade. Havia na comunidade de Curuperé a vivência de uma diversidade de
festas religiosas, o que indica que era um local de atividade social intensa e que unia
os moradores no decorrer do ano. Para Geertz (2008), a religião, como sistema
cultural, funciona como um guia sobre o modo de ser, sobre os valores e sobre a ética
de uma sociedade. Segundo o autor, ela informa um tipo ideal de vida e uma visão de
mundo para os grupos sociais, fornece um modelo de sentimentos e de
comportamentos morais e estéticos, além de dar especificidade ao estilo de vida de
cada grupo social, reafirmando a identidade social. Assim, as festas religiosas,
voltadas para a celebração de santos padroeiros da região e protetores da
comunidade de Curuperé, eram eventos que denotavam o sentimento de
pertencimento, uma forma de sociabilidade e de integração social que representam a
identidade coletiva.
Os festejos eram um momento em que os moradores da comunidade se
reuniam e recebiam visitantes e parentes que moravam em outras localidades. O
momento exigia preparativos especiais que iam da alimentação até a organização das
procissões e das festas. As festas em homenagem aos santos católicos fizeram parte
da vida dos moradores da comunidade de Curuperé até a década de 1970. Entre os
motivos alegados para o fim dessas reuniões festivas estão a mudança de residência
de vários moradores, o falecimento dos organizadores das festas e as transformações
ocasionadas pela presença das empresas na região, que ajudaram a enfraquecer
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antigos costumes tradicionais, modificando as experiências de sociabilidade dos
moradores.
Ao narrarem o passado, observa-se que, na comunidade, a noção que os
moradores têm de felicidade passa pelo fato de eles não precisavam de muito para
viver, num modo de vida no qual o dinheiro não era um recurso indispensável:
Usava muito as plantas medicinais. Antes a gente tinha e não precisava comprar, a
necessidade mesmo era só a comida (Vilma de Souza Farias, 40 anos).
A maré tava vazando uma hora dessa, a gente ia olhar os peixe passando. Aquilo
era bonito. Aquilo era a minha feira, o meu mercado. Minha arma era um canicinho,
eu ia pra lá, com muita prática, eu pegava aqueles peixinhos, os mumurézinho, tem
os pequenos que são apropriados. Aí, puxava quatro, cinco, oito, era só eu e minha
avó. Era uma alegria pra mim, ela pegava aquele peixe, assava, nós comia. Roupa,
nem se falava. Quando alguém ia lá em Belém, falava com um parente, arrumava
uma roupa velha lá, aí eles mandava aquelas trouxa de roupa. Tem um porto perto
onde a gente estava hoje, então eles levavam o queijo, se trocava, não tinha
dinheiro. O pai dela fazia a somatória da farinha, da tapioca, do tucupi, do aipim, que
é a macaxeira, o cará, banana, tudo empaneirado. Aí meu avô pegava o lápis e fazia
a conta (José Moreira, 66 anos).

A partir dos relatos, pode-se afirmar que a felicidade para os moradores da
comunidade de Curuperé não está na posse de bens, no consumo, nem na
acumulação de dinheiro. Cabe, aqui, o argumento de DaMatta (1997, p. 27) ao afirmar
que nas sociedade tradicionais “o indivíduo não é básico, as relações dos homens
com as coisas não são mais valorizadas do que os elos dos homens entre si e,
finalmente, a riqueza não é uma categoria autônoma, dominada por bens móveis”. O
sentimento de felicidade em Curuperé está relacionado à simplicidade do estilo de vida
tradicional, herdado dos seus antepassados, em conexão direta com o meio ambiente,
por meio da qual mantém não somente uma dependência objetiva, em função de suas
necessidades básicas de subsistência, mas essencialmente uma ligação emocional,
de afirmação de identidade e de pertencimento ao local de origem.
IMPACTOS AMBIENTAIS E VULNERABILIDADE SOCIAL
A comunidade de Curuperé, atualmente, passa por um processo de
desterritorialização que consiste na negociação da venda das propriedades da
comunidade para o governo do Estado do Pará, cuja mediação está sendo feita pela
CODEC (Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará) e mediada pelo
Ministério Público de Barcarena e por um representante da Procuradoria do Geral da
União. A área que abrange a comunidade é de grande interesse por parte das
indústrias que visam expandir as suas atividades no município. Uma vez proprietárias
do terreno, as empresas conseguem barrar o processo de reivindicações e denúncias
de descaso com a população local, que sofre com os frequentes vazamentos de
substâncias químicas que contaminam os rios e com a impossibilidade de sustentarem
suas famílias com o fruto do trabalho na terra, que também está contaminada. Há
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grande interesse também por parte dos órgãos estaduais que, ao venderem a área,
garantem a ampliação do recolhimento de impostos e, ao mesmo tempo, se eximem
da responsabilidade de garantir condições mínimas de sobrevivência para os
moradores e para a cultura tradicional local.
O discurso desenvolvimentista é o da geração de empregos e o da melhoria
das condições de vida na região. Na perspectiva dos moradores da comunidade de
Curuperé, o que acontece é o descaso do Estado para com a garantia de seus direitos
básicos, como condições de trabalho, saúde, educação e segurança, assim como a
garantia de condições infraestruturais como transporte, saneamento e energia. Os
danos ambientais vivenciados pelos moradores geraram traumas e sofrimento social
na medida em que passaram a ter que enfrentar problemas de saúde e desemprego.
Eles não puderam mais exercer suas atividade de pequenos agricultores, coletores,
caçadores e pescadores e problemas respiratórios e alergias também são constantes
nos adultos e nas crianças que ainda permaneceram na comunidade. Por estas
razões, os moradores fazem muitas críticas à forma como os recursos naturais estão
sendo degradados e à maneira como estão sendo administrados os problemas de
ordem estrutural na região.
Quando falam das perdas sofridas, lamentam a poluição do Igarapé das
Cobras, a dizimação das pupunheiras e das árvores frutíferas que não vingam mais.
Atribuem o apodrecimento dos frutos e a baixa qualidade do que é produzido na terra
à poluição do ar causado pelas indústrias de alumínio. Os sucessivos episódios de
vazamento de caulim na bacia do Rio das Cobras causaram aos moradores a falta de
acesso à água potável, tornando ainda mais precária suas condições de vida.
Segundo um morador “aonde tem essas empresas, antes era tudo mata
fechada e com as empresas foram acabando” (Ailton Souza Lobato, 40 anos). A
dizimação da mata nativa e as contaminações não afetaram apenas as fontes de
alimento e água dos moradores. Elas também ocasionaram a diminuição dos usos das
ervas medicinais para a cura de doenças. A poluição do ar e as contaminações da
água e do solo (em virtude dos diversos vazamentos de produtos químicos nos rios e
de filtros inadequados das fábricas) provocaram, ao longo dos últimos quarenta anos,
uma imensa destruição. Paradoxalmente, tudo em nome do progresso.
Quando veio um engenheiro de São Paulo, ele falou assim: “gente, aqui vai ter o
progresso, aquela vida de ir lá fora pegar o peixe, vim deitar e dormir... No outro dia,
esse engenheiro veio, ai eu tomei a palavra e falei pra ele que nós vivia nossos
costumes, ninguém mexia nada de ninguém, ninguém brigava por causa de nada,
ninguém matava o outro por causa de dinheiro e já que o progresso chegou, ia ser a
nossa destruição. Não tem emprego, não tem nada. (Marcelino Monteiro Ribeiro, 65
anos).
Não tinha esse negócio de industrializado como tem hoje, você vai ali no
supermercado e você escolhe o que você quer. Nesse tempo não, mas a nossa vida
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era boa. Muitas pessoas dizem “eu quero a modernidade, eu quero o novo”, mas pra
nós não foi bom esse novo, seria muito melhor se a gente tivesse continuado com a
nossa tradição do jeito que era (Joanir dos Anjos Furtado, 25 anos).
Aqui, na comunidade, a gente não tem nada, nem energia elétrica. Essa energia é
um gato que nós puxamos da ocupação pra cá. Nós não temos água, não temos
energia. A nossa água é podre, fede, e quando a gente toma banho, dá coceira. Nós
pegamos água no Conde, lá no poço de um pessoal no Conde. Estamos quase
trocando seis por meia dúzia, mas a água de lá está melhorzinha, a água daqui fede
e da muita coceira, quando a gente toma banho só falta a gente tirar o couro de
tanto se coçar. Ta muito ruim a nossa situação aqui. Então, a gente pensa em
recomeçar a vida em outro lugar (Maria de Fátima dos Anjos, 53 anos).

De acordo com os moradores, as empresas continuam contaminando a área
com os vazamentos dos lixos químicos, com o piche dos navios e com as fezes dos
gados:
A coceira é do caulim. Dos navios, é pinche, eles lavam os navios aí na CDP [porto
da Companhia Docas do Pará]. O boi que eles trazem, eles lavam as fezes do boi
tudo ali, jogam na água. Isso daí a gente não fica sabendo, a gente presencia (Adam
Carvalho, 28 anos).

Diante

dessa

conjuntura,

imprescindível para a

a

organização

dos

moradores

permanência na comunidade e fez com

se

tornou

que eles

desenvolvessem e expressassem um olhar crítico em relação à atuação do Poder
Público frente à difícil situação que se encontram. Segundo os moradores:
As pessoas tiraram esse direito nosso, as empresas juntamente com o Estado,
porque o Estado é omisso, porque ele é omisso; se ele não fosse, garanto que já
tinham resolvido esse nosso problema há muito tempo. Não é só a invasão do
caulim, não é só a chuva ácida não é só isso, não são 3 anos, são quase 40 anos
que nós estamos sendo prejudicados aqui. (Maria de Fátima dos Anjos, 53 anos).
Eu penso assim, que ao contrário da gente dizer eu quero sair, a gente deveria se
juntar e dizer assim: você deveria colocar filtros melhores nas suas empresas, né?
Você ta jogando no rio, dá um jeito de não jogar no rio. Então dizer assim: “você
poluiu, então dá pra gente uma cesta básica, tem que dar água”. Porque, pra mim,
quando dá cesta básica, quando dá água, ta tirando o direito da cidadania da gente.
Esse paternalismo, eu sempre fui contra.” (Eunicéia Fernandes Rodrigues, 39 anos).

Os moradores se mobilizaram para garantir seus direitos. Nesse processo de
luta e de resistência, as iniciativas dos moradores fizeram com que fossem tomadas
várias medidas na tentativa de dar visibilidade para essa situação e para que
houvesse a sensibilização das autoridades, como os prefeitos, os representantes do
governo do Estado e do Ministério Público. Assim, eles passaram a tomar, juntos,
medidas que pudessem proteger seus direitos. Os eventos de contaminações fizeram
com que voltassem a se reunir para decidirem coletivamente sobre o futuro da
comunidade, cujas discussões eram mediadas pelo líder comunitário, tanto em relação
às questões internas à comunidades quanto às que envolviam a comunidade e os
órgãos estaduais.
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O momento em que os moradores voltaram a se reunir para a tomada de
decisões coletivas ocorreu “quando entrou essas empresas, aí todo mundo ficou
espantado” (Expedito dos Santos Souza, 68 anos). As mudanças ocorridas a partir da
implantação dos Grandes Projetos e das instalações das multinacionais mínerometalúrgicas na região, a partir da década de 1960, geraram como conseqüências
negativas os atuais impactos ambientais no modo de vida dos moradores. Assim
sendo, a relação entre atividades tradicionais e urbanas na vida dos moradores da
comunidade ficaram mais estreitas:
Tudo a que a gente recorre depende da cidade. Depende do trabalho, o que ganha,
geralmente, trás do fora pra cá, já não se explora mais aqui (Dario Medeiros dos
Anjos, 23 anos).
Eu sinto muito porque, hoje em dia, a gente quer comer uma fruta dessas, a gente
tem que comprar, né? (Maria Mercedes Monteiro Ribeiro, 66 anos).

Os moradores assumiram uma postura pró-ativa no que se refere a luta pela
sobrevivência. Ao mesmo tempo em que praticam as atividades tradicionais, eles
fazem pequenos serviços fora da comunidade para complementar a renda, os
chamados “bicos”. Não obstante as dificuldades enfrentadas, a união entre os
moradores e a colaboração de sindicatos associados às lideranças comunitárias fez
com que passassem a ter maior senso de organização e de planejamento:
No contexto atual, tanto os conflitos entre os próprios moradores (acerca da
permanência ou saída da comunidade) quanto entre os moradores e o Estado (na
busca de atenção para as suas reivindicações) são constantes. A pluralidade de
interesses e a diversidade das necessidades são grandes. Nem sempre as demandas
dos moradores que se mudaram para outras localidades se compactuam com os
interesses dos que permaneceram na comunidade. O fato de a comunidade estar
divida em duas áreas (Curuperé I e II) também gera divergências quando o assunto é
a saída coletiva dos moradores com a possibilidade de venda das propriedades para o
Estado.
As mudanças no modo de vida tradicional nas comunidades do município de
Barcarena ocorreram principalmente devido ao contexto das implantações das
empresas mínero-metalúrgicas (CARMO, 2011). O medo e a violência são alguns dos
resultados negativos que os moradores apontam como consequência da chegada do
desenvolvimento industrial no município. Os moradores associam o aumento da
violência e dos assaltos às instalações das indústrias, pois houve um grande
contingente migracional de outras regiões para a construção das empresas. Somandose a isso, Barcarena foi incluída na rota dos narcotraficantes. Conforme os relatos,
aumentaram os assaltos, o tráfico de drogas, os assassinatos, os roubos e as
ameaças de bandidos passaram a fazer parte do cotidiano dos moradores de
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Curuperé. Os assaltantes e traficantes circulam livremente na região e na comunidade
que carece de segurança e maior controle, por parte do Poder Público, sobre a
crescente criminalidade.
O primeiro impacto que deu, quando chegou essas empresas aí, deu muito pião de fora
e todo mundo ficou com medo porque não podia ir pro mato que eles agarravam e
faziam besteira. Daí já começou o transtorno na nossa vida. Isso pra fazer a construção
da fábrica, a Albrás e depois foi a Imerys. A Albrás funcionou em 1985, a Alunorte foi em
1989. A primeira foi a Albrás. Aí chegava a notícia pelo rádio, eu tava deitado, aí o galo
cantou, e o governo falando, falou assim “o progresso de Vila do Conde, a
Albras/Alunorte, pedindo pro governo que agilizasse a área de terra na proximidade de
Belém (Marcelino Monteiro Ribeiro, 65 anos).

Atualmente, os moradores necessitam da educação formal em níveis mais
elevados para serem incluídos no mercado de trabalho oferecido pelas empresas.
Alguns entrevistados declararam que conseguiram contratos esporádicos, com ciclo
de 3 meses. Trata-se de contratos temporários, sem carteira assinada, as chamadas
“paradinhas”. Essa é uma forma de manter um trabalhador assalariado com baixo
custo na folha de pagamento, sem que a empresa tenha que arcar com as
responsabilidades vigentes no sistema de CLT. Na medida em que não há garantias
de renovação desses ciclos, esses trabalhadores se mantêm em estado de
vulnerabilidade e insegurança no que tange aos recursos para a sobrevivência das
famílias.
A comunidade de Curuperé é dividida em duas áreas, o Curuperé I e o
Curuperé II. No Curuperé II, há energia elétrica obtida através de ligações clandestinas
e por geradores particulares. Esta área fica mais próxima das vias que dão acesso à
comunidade, o que facilita essas ligações. Já o Curuperé I se situa na área mais
recuada, mais próxima da vegetação nativa e do igarapé e lá não há a possibilidade
de nenhum tipo de instalação elétrica. De acordo com o relato de uma moradora, a
vida de quem mora no Curuperé I é mais difícil:
Existe um caso diferente que é o caso do “Curuperé I”, lá do outro lado,
aqueles povo ali tá bem expremidinho, a vida deles ta mais difícil que a
nossa, né? Não tem energia, não água, ta bem difícil. Se eles quiserem sair,
eu apoio totalmente (Eunicéia Rodrigues, 39 anos).

Apesar da presença das indústrias ter dado outra dinâmica ao modo de vida
dos moradores, vários costumes tradicionais permanecem, tais como: a pesca
artesanal, o extrativismo, a agricultura de subsistência, o gosto de estar próximo à
natureza e o consumo de alguns tipos de alimentos (como o açaí, a farinha, o chibé) e
o uso das ervas medicinais. Esses elementos fazem parte da vida dos moradores com
bastante restrições devido às contaminações e poluições que estão assolando a
comunidade. Nos relatos, o sentimento de dor dos moradores surgia junto com a
contradição que alguns deles vivenciam, pois precisam do trabalho nas indústrias para
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sustentar suas famílias, ao mesmo tempo em que assistem de perto o processo de
devastação, contaminação e deteriorização na área em que habitam.
O mais triste pra gente é que, às vezes, a gente sai do lugar que gente vive pra
trabalhar nesses lugares que destroem o lugar onde a gente mora. Às vezes,
alguma empresa entra em contato pra perguntar “você está disponível pra tal vaga?”
Aí a gente chega na área, às vezes trabalha próximo do rio que a gente sabe que vai
dar lá no rio onde a gente vive, sabe que a corrente vai levar pra lá. “a gente se

sujeita a essas coisas, mas com dor no coração em saber que [a poluição]
vai pra onde a gente vive (Elias Marques, 22 anos).

Era comum, durante as entrevistas, a expressão de tristeza no semblante
dos moradores ao se lembrarem do passado e compararem com o presente, em
especial quando falavam de um tempo quando podiam retirar da natureza tudo o que
precisavam para viver com dignidade. A promessa de melhorias na qualidade de vida
dos moradores nativos das comunidades, com benefícios de infraestrutura e garantia
de emprego, não se concretizou.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo revela como as famílias foram afetadas pelos traumas e pela
exclusão social decorrentes dos impactos sofridos com os diversos episódios de
contaminação e de poluição e recorrente omissão do Estado em atender as demandas
da população local. Os moradores da comunidade, à época da pesquisa,
encontravam-se em estado de vulnerabilidade e sofrimento social e isto pode ser
observado nas narrativas em que expressam suas angústias e tristezas ao se
lembrarem de um “tempo de fartura” que existia no passado. Ficou o sentimento de
uma promessa de “vida melhor” que não se cumpriu e uma expectativa de “progresso”
que não se realizou na vida dos moradores da comunidade de Curuperé.
A comunidade de Curuperé não se constitui como uma unidade políticoadministrativa e não possui uma autoridade religiosa e política, mas mantém uma
história cultural que une e dá identidade aos seus moradores. Mesmo diante de todas
as dificuldades que restringem o modo de vida tradicional, eles possuem um
sentimento de pertencimento e mantém um elo com o meio ambiente, vínculos
afetivos e afinidades culturais que os caracterizam como tradicionais e como
remanescentes de uma cultura indígena que, indubitavelmente, orienta suas tradições,
comportamentos, crenças e visão de mundo. A valorização da família, o apego à terra
e a conexão dos moradores com a natureza são alguns dos elementos que dão
sentido às suas vidas. Deve-se salientar que as limitações quanto à manutenção de
um estilo de vida tradicional, provocadas pela presença e ação das empresas no
município de Barcarena, conduziram os moradores da comunidade a uma situação de
vulnerabilidade social e de reorganização social.
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Boa parte dos moradores já se mudou do território a que pertencem para o
meio urbano, num processo que pode culminar na mudança da condição de
tradicionais para a de pobres urbanos. No que compete aos impactos ambientais que
interferiram (e interferem) no modo de vida tradicional dos moradores, ao longo dos
últimos quarenta

anos,

acentuaram-se

cada

vez mais

as

dificuldades

de

sobrevivência, tornando precárias as condições de vida na comunidade. Ressalte-se
que as tensões e os conflitos nas relações com os órgãos governamentais também
refletem os impactos no modo de vida dos moradores da comunidade.
Os moradores se sentem expulsos da comunidade, herdada de seus
antepassados, num processo que reflete as contradições do desenvolvimento social,
econômico e humano instauradas a partir dos Grandes Projetos: de um lado, os
moradores da comunidade que perderam o direito de viver em conformidade com o
seu modo de vida tradicional; de outro, o interesse do Estado em oferecer baixas
indenizações (cujos valores não permitem a reestruturação - e reconstrução - de suas
vidas em outro lugar de forma digna) e vender a área para as empresas. Na
percepção dos moradores, o governo do Estado e as empresas vêem a comunidade
como causa de obstrução de suas atividades (e consequente lucros financeiros), que,
segundo o discurso desenvolvimentista, visam favorecer a expansão econômica e
melhorar as condições de vida dos nativos da região. Este é o retrato do tortuoso
processo de crescimento industrial que ocorre em detrimento da garantia dos direitos
humanos da população local.
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Cartografia Social dos babaçuais: Ameaças e conflitos identificados na
região sudeste paraense.
Herbertt dos Santos LIMA1
Jurandir Santos de Novaes2

Resumo:
O trabalho apresenta reflexões dentro de um contexto global as ameaças e conflitos
enfrentados pelas quebradeiras de coco babaçu na região Amazônica. Para tanto, desenvolveuse um referencial teórico metodológico a partir de autores como Bourdieu que traz luz ao
debate em que diversos “pontos de vista”, do observador e dos observados constituem os
materiais básicos de uma atividade de estudo. O artigo demostra as recentes formas de
organização das quebradeiras de coco babaçu a fim de atuar como forma de resistência frente
ao desmatamento da floresta de babaçu.
Palavras-chave: Quebradeiras de coco babaçu, Agroextrativistas, Desmatamento, Amazônia.
Introdução
O desenvolvimento da pesquisa tem apontado para a compreensão dos problemas
enfrentados pelos agroextrativistas na denominada “região ecológica dos babaçuais” no
sudeste paraense, através do levantamento de fonte documental e acadêmica, além de fontes
das organizações das quebradeiras de coco, pequenos produtores rurais e extrativistas.
Evidenciam-se transformações nesta região a partir de processos como o avanço do
desmatamento em especial dos castanhais e da pecuarização extensiva a partir dos anos 1970,
assim como os grandes projetos voltados a infraestrutura que mudaram de forma substancial a
paisagem da floresta amazônica no sudeste paraense, fazendo com que essa região passasse
por um verdadeiro processo de devastação criando grandes áreas de floresta secundaria, áreas
perfeitas para o surgimento dos Babaçuais (PNCSA, 2014). A atividade de quebra de coco já
existia na região com práticas vinculadas às sobrevivências de mulheres e famílias, o que viria
se fortalecer politicamente a partir dos anos 1990 com o surgimento de movimento de
mulheres quebradeiras de coco que se organizam no Movimento Interestadual de quebradeiras
1
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Projeto Cartografia Social dos Babaçuais: mapeamento social da região ecológica do babaçu.
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de coco babaçu (MIQCB) da qual fazem parte as mulheres quebradeiras da região sudeste do
Pará.
Desta forma o trabalho familiar tem papel central na organização econômica, social e
politica. Tendo a mulher como protagonista do processo produtivo da cadeia do babaçu. Com
isso surgem dilemas acerca do extrativismo do babaçu e das quebradeiras de coco, como as
dificuldades de serem reconhecidas. Referimo-nos ao reconhecimento da sua identidade de
quebradeira de coco institucionalmente e socialmente. Outro fator que faz com que essa
produção não seja visualizada são as formas como as transações são feitas quase sempre na
informalidade o que torna muito difícil de contabilizar o montante real de recursos
movimentados pela economia do babaçu tem a família enquanto unidade autoconsumo que
consome e comercializa o excedente de sua produção. A dificuldade de mensurar a grandeza
dessa economia faz com que análises prematuras as associem com miséria e pobreza, as
mesmas desconsideram o caráter emancipatório e libertador que as mulheres passam a ter
dentro da organização familiar.
Sendo assim a noção de cartografia aqui empregada não é meramente a percepção de
um território a partir de pontos cardeais, mas a noção de cartografia social traz consigo a
marca de ser uma nova forma de apreensão do outro, como coloca (ALMEIDA, 2013) a ideia
de “nova” visa propiciar uma pluralidade de entradas a uma descrição aberta, conectável em
todas as suas dimensões, e voltada para múltiplas “experimentações” fundadas, sobretudo,
num conhecimento mais detido de realidades localizadas, como a realidade das comunidades
tradicionais.
A pesquisa visa traçar um diagnostico dos conflitos que envolvem as comunidades que
tem neste produto extrativo seu meio de reprodução. Nesse primeiro momento a pesquisa
caminhou dando ênfase na interpretação do ponto de vista dos movimentos e do reforço do
babaçu como produto extrativo e que ao ser explorado por quebradeiras de coco, tem uma
relação íntima com a preservação ambiental. Por outro lado o uso corporativo faz com a
lógica se inverta e o babaçu fique exposto a praticas predatórias.
Acesso ao coco, conflitos e luta por direitos
As quebradeiras relatam que a maior parte do babaçu que está nas fazendas são
utilizados para fazer ração animal, carvão ou cerâmica. Também relatam que sofrem com
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diversos problemas com relação ao acesso ao coco, que lhes é garantido por lei s mulheres nos
municípios de Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis, Capinzal do Norte,
Imperatriz, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e Pedreiras (Maranhão); São Domingos do
Araguaia (Pará); São Miguel, Buriti, Praia Norte e Axixá (Tocantins). Em Tocantins foi
aprovada a Lei Estadual Babaçu Livre, como é possível verificar ainda em alguns relatos
registrados do Fascículo “Quebradeiras de Coco Babaçu e Agroextrativistas Sudeste do Pará”
de organização do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA, 2014):
na comunidade onde eu moro a dificuldade que existe é: porque ao redor da vila
todinha só é fazendeiro. Então, eles pode até conhecer a lei da maneira deles. se a
gente chegar pra pedir, e juntar ali um coco e quebrar, eles vão dizer não, não pode
por causa disso e disso. sendo que a gente pode está recolhendo aquele coco pra
quebrar na associação – porque nós temos uma associação. só que a dificuldade é
grande mesmo pagando pra recolher, eles não querem. Porque, hoje em dia também,
eles estão querendo queimar o coco inteiro. Então, tu vai perder tanto a massa, como
o coco mesmo em si. (Maria de Lourdes Moraes, 2014).

Além da dificuldade de acesso às fazendas que muitas vezes adotam medidas extremas
como a instalação de cercas elétricas, a cobrança de taxas para a coleta do coco e em certos
casos recorrem à violência como forma de intimidar e restringir o acesso das quebradeiras. Há
também a ação de atravessadores que fazem a compra do coco inteiro para levarem para
outras empresas ou venderam diretamente em comércios locais o que as expropria a uma parte
considerável da renda que poderiam adquirir com a venda direta e em regra as destituem
completamente de uma relação monetária, uma vez que a troca direta da amêndoa conforme
evidenciado no estado do Maranhão pela pesquisa maior em que esse plano de trabalho se
relaciona. Outro fato evidenciado decorrente dos aspectos acima já mencionados é que deixa
os babaçuais cada vez mais longe das quebradeiras de coco de Palestina do sudeste do Pará,
como é possível perceber no relato que segue (PNCSA,2014):
A nossa dificuldade aqui é que nem o seu Benício falou que, é... os fazendeiros. A
maioria deles derrubam mesmo. E, principalmente, aqui perto. Eles derrubam tudo. A
gente as vezes fala assim! A gente não chega neles e, não fala pra eles, só fala assim,
né! (...) a gente não tem coragem também, né, de falar mesmo pro fazendeiro, né – a
gente tem medo. E, eles pegam e derrubam. A gente fica com dó, mas, não pode fazer
nada né. E, aqui perto tem essas palmeirinhas por aí sabe, mas (...) já tem uma
mulher que já ajunta lá né (...) Aí eu sou do movimento, quero quebrar coco, mas, o
coco tá longe, longe, né. Aí não tem como eu ir lá sozinha... (Elsivan Nascimento
Silva, 2014)
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Com o distanciamento do coco das quebradeiras diversos usos e beneficiamentos que
as mulheres organizadas dentro do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco
Babaçu poderiam dar se perdem, o processo mais perverso é a queima do coco inteiro, já que
as empresas não coletam o coco dentro das fazendas, apenas pagam para que grupos da
própria comunidade coletem o coco para as empresas e pagam lhes valores pífios. O destino
da grande maior parte do coco inteiro que vira carvão é direcionada para fábricas de Ferro
Gusa do Maranhão.
Este processo não está desvinculado do mercado de terra quando já apontava pesquisa
no âmbito Seminário Consulta (1995) onde o autor apontava que As economias camponesas e
indígenas, apoiadas nas unidades de trabalho familiar, colidem com este processo violento de
industrialização que usurpa seus territórios centenários, que devasta babaçuais, florestas
nativas e chapadas e, sobretudo invisibiliza a sua reprodução física.
As quebradeiras de coco babaçu tem resistido a estas praticas que lhes tiram o direito
sobre o extrativismo do babaçu e seus usos. Através da Cooperativa Interestadual de
Quebradeiras de Coco Babaçu e que com Grupo de Mulheres em São Domingos do Araguaia
no sudeste do Pará, assim como na região do Mearim no estado do Maranhão através de
cooperativas, diversos usos têm sido apropriados e difundidos pelo conjunto de mulheres
quebradeiras presentes nos estados de atuação da cooperativa.
Assim é possível identificar um antagonismo entre os agentes envolvidos, portanto o
movimento de mulheres toma não somente um caráter econômico e ambiental, mas faz com
que os sujeitos se identifiquem como agentes políticos da sua própria transformação. Esse
protagonismo é possível perceber no relato da coordenadora geral do MIQCB presente no
Fascículo Quebradeiras de coco Babaçu Pará:
A nossa luta é para preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida
pela organização, cidadania e reprodução do nosso trabalho e da nossa cultura.
Achamos que a campanha é um avanço, uma melhoria para nós, para termos mais
comunicação com as companheiras e aumentar mais a participação das
companheiras para ver esses problemas que estão ocorrendo com o babaçu.(Maria
Adelina de Souza Chagas, Coordenadora Geral do MIQCB, 2005)

Por fim vale a pena retomar a reflexão feita por (ALMEIDA, 2008) quando explica
que o ecossistema amazônico como um produto de relações sociais de antagonismos, ou seja,
pensando como um campo de lutas em torno do controle do patrimônio genético, do uso de
tecnologias e das formas de conhecimento e de apropriação dos recursos naturais.
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Metodologia
As reflexões teórico-metodológicas, que a compreende como uma prática que se faz
como relação social (BOURDIEU, 1998) em que diversos “pontos de vista”, do observador e
dos observados constituem os materiais básicos de uma atividade de estudo. Alguns temas e
supostos podem ser apontados como orientação para a pesquisa, como a devastação que altera
a vida dos povos e comunidades tradicionais (ALMEIDA, 2005), e que se coloca na pesquisa
para além dos aspectos da reprodução física e biológica (ALMEIDA, 2008) e na perspectiva
de análise de conflitos ambientais, e as estratégias se constituem em práticas objetivamente
organizadas sem que tenham sido concebidas para este fim, mas como imposição aos que
fazem parte de um jogo (BOURDIEU, 1987), buscando compreender o uma concepção de
desenvolvimento que leva ou não em consideração as práticas dos agentes sociais.
Resultados e discussão
A discussão desenvolvida busca trazer uma reflexão da importância do resgate
documental e de trabalhos acadêmicos que abordem as diversas dimensões dos povos e
comunidades tradicionais para que se possa trazer a tona um debate muito mais amplo, que
são os conflitos presentes nessas localidades, sobretudo pela disputa do uso da terra, ou seja,
do acesso ao coco, assim como os demais recursos naturais que estão sendo apropriados de
forma predatória por grandes empreendimentos agropecuários, ou mesmo por projetos de
infraestrutura ligados a produção de commodities (ALMEIDA, 2008). Este autor apresenta a
noção de “commodity” vinculada à produção homogeneizada, produzindo e transportando em
grandes volumes por empreendimentos de grande porte tanto no setor extrativo mineral
quanto na extração de madeira, óleos vegetais, celulose, plantas medicinais, entre outros. O
que coincide diretamente com as praticas desenvolvidas no trabalho de base familiar.
Tendo como base as pesquisas anteriores feitas pelo PNCSA e as observações feitas a
partir do processo de pesquisa documental, para que seja possível o fortalecimento da
mobilização contra a devastação da floresta, a expropriação dos meios de produção e a
usurpação de “saberes nativos” (ALMEIDA,2008). Antes a questão ambiental, através da
categoria terra, recurso básico, era considerada indissociável dos problemas agrários e agora
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pela noção de território, revela-se dinamicamente atrelada a étnicos e afirmativos de uma
identidade.
Deste modo a análise da produção e da comercialização do babaçu, assim como as
questões organizativas contribuem para o estudo da Economia do Babaçu em seus diversos
níveis e o resgate documental histórico é fundamental para isso, desta forma a revisão
bibliográfica nos materiais de produção do PNCSA e o material documental encontrado até
agora nos locais pesquisados são fundamentais para o aprofundamento do entendimento sobre
os povos e comunidades tradicionais, a fim de melhor entender e contribuir no debate a cerca
da dinâmica das quebradeiras de coco babaçu.
As mulheres em certos momentos assumem múltiplas identidades, portanto é possível
perceber ainda segundo (ALMEIDA, 2008) a construção de sujeitos sociais apota para uma
existência coletiva objetivada numa diversidade de movimentos organizados com suas
respectivas redes sociais, redesenhando a sociedade civil na Amazônia e impondo seu
reconhecimento aos centros de poder. No entanto, os conflitos seguem e se intensificam
passando não mais a ser somente o fazendeiro, o pescador, as pequenas madeireiras, ou
caçadores que concorrem pelo uso da terra e sim os empreendimentos que têm se tornado
cada vez maiores já que o capital tenderia a se centralizar cada vez mais fazendo com que seu
poder cresça tanto o econômico quanto o político, desta forma diversas (ALMEIDA, 2008)
ainda aponta que diversas entidades de raízes locais tem surgido e estão se tornando forças
sociais tais como: a UNI(União Nacional Indígena), o COIAB(Coordenação Indígena da
Amazônia Brasileira), o MIQCB (Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco
Babaçu), o Conselho Nacional dos Seringueiros, o MoNaPe (Movimento Nacional dos
Pescadores), o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), entre outras.
Considerações finais
As quebradeiras de coco babaçu têm conquistado visibilidade e direitos no período que
compreende a década de 1990 e 2000, e tem avançado bastante nas suas articulações
organizativas, isso tem lhes garante maior poder de mobilização, o que faz com que cada vez
mais mulheres reafirmem suas identidades de quebradeiras e faz com que a economia do
babaçu passe a ter maior visibilidade, contrapondo a ideia atrasada de associar a atividade a
práticas ligadas a miséria, a pobreza e a fome. A representatividade dos povos e comunidades
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tradicionais têm aumentado no curso dessas décadas a afirmação das identidades e a
solidariedade entre os diversos povos têm possibilitado a resistência frente ao avanço do
grande capital que tem cada vez mais se intensificado a exploração de povos e de recursos
naturais.
A economia do babaçu atua em uma perspectiva politica diferenciada que tem o bemestar social, os saberes tradicionais e a solidariedade entre os povos enquanto elemento
central, bem diferente da lógica capitalista a que lhes é imposta por grandes empresas que
avançam e adentram a região amazônica em busca das riquezas naturais.
Neste sentido é que este projeto de pesquisa vem contribuindo para uma perspectiva
de análise econômica de um tema não muito usual conforme a pesquisa vem apontando, na
medida em que estabelece um dialogo com a antropologia e a sociologia, e que desafia ao
estudante de economia a utilizar conceitos como identidade, povos e comunidades
tradicionais, se, que isso afaste uma perspectiva de análise econômica.
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O povo Krenak: terceiro ato

Andressa Martins de Freitas1
Leonardo de Oliveira Thebit2
Letícia Soares Peixoto Aleixo3
Lorena Parreiras Amaral4
Paula Gomes de Magalhães5
1. Introdução; 2. Uatu: cultura e espiritualidade Krenak; 3 Os três
atos: a saga de violações aos direitos humanos do povo Krenak;
3.1 As obras desenvolvimentistas; 3.2 O período da ditadura militar
brasileira; 3.2.1 A Guarda Rural Indígena; 3.2.2 Reformatório
Krenak; 3.2.3 Fazenda Guarani; 3.3 O rompimento da barragem do
Fundão; 4.Conclusão: É possível frear um genocídio cultural
prolongado no tempo?

1. Introdução
O trabalho proposto visa demonstrar como o Povo Krenak vem sofrendo violações
reiteradas aos seus direitos humanos ao longo da sua história, de modo que sua cultura,
seu modo de vida e sua existência tem sido constantemente ameaçados com a conivência
do Estado ou pelas próprias ações estatais.
Habitante das margens do Rio Doce, no leste de Minas Gerais, a comunidade
Krenak sofre repetidas violações de direitos desde a colonização portuguesa, com
especial destaque para (i) as obras desenvolvimentistas, em especial a construção da
Estrada de Ferro Vitória-Minas e da Usina Hidrelétrica de Aimorés; (ii) o período da
ditadura militar brasileira; e (iii) o rompimento da barragem do Fundão, da mineradora
Samarco, em novembro do ano passado.
Partindo dessa ideia, o trabalho sustenta a necessidade de consolidação de uma
rede de articulação multidisciplinar e interinstitucional para a promoção, denúncia,
monitoramento e superação de situações graves de violações de direitos indígenas. Da
mesma forma, busca retratar como a Clínica de Direitos Humanos (CdH/UFMG) vem
trabalhando com a temática e intermediando relações entre a comunidade tradicional e
entes governamentais em prol de políticas públicas que efetivamente garantam os direitos
desse povo.
1

Graduanda em direito pela UFMG; estagiária da Clínica de Direitos Humanos da UFMG
Graduanda em direito pela UFMG; estagiária da Clínica de Direitos Humanos da UFMG.
3
Mestranda em direito pela UFMG; orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG
4
Graduanda em direito pela UFMG; estagiária da Clínica de Direitos Humanos da UFMG
5
Graduanda em direito pela UFMG; estagiária da Clínica de Direitos Humanos da UFMG.
2
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2. Uatu: cultura e espiritualidade Krenak
O povo Krenak representa um subgrupo dos chamados Botocudos, pertencentes
ao tronco linguístico Macro-Jê, e assim foram denominados pelo colonizador português
devido ao uso de enfeites auriculares e labiais, feitos a partir da madeira leve da
barriguda. Também eram chamados de Aimorés, nome dado pelos Tupi, localizados ao
sul da Bahia. Acredita-se que Aimoré venha do signo amoré, que significa “gente diversa”6.
Na literatura etnográfica, e também no imaginário popular que perdurou pela época dos
anos 1800, existe uma contraposição entre as tribos Tupi e os chamados Aimorés, que
seriam seus inimigos territoriais. Os Tupi habitam a costa litorânea do mapa e, por esse
motivo, foram a referência indígena para o homem branco7. Os botocudos eram, então, os
“índios do sertão” e os Tupi, “índios do litoral”.
Os integrantes do povo Krenak, atualmente, são considerados como “os últimos
botocudos do Leste”, vivendo majoritariamente em um aldeamento localizado na região de
Resplendor-MG, mas também sendo encontrados descendentes Krenak nos estados de
São Paulo e Mato Grosso, regiões para onde sofreram diásporas ao longo do século XX.
Apesar das severas opressões sofridas por esse povo devido à extração de ouro
no Brasil Colônia e, posteriormente, pela extração de minério de ferro a partir de 1920, a
comunidade Krenak sobrevive nas margens do Rio Doce, tendo reconquistado o direito de
viver em suas terras de origem no início da década de 1980, após intensa resistência à
constante investida estatal em dizimar e deslegitimar sua cultura.
A cultura do povo Krenak está sensivelmente relacionada às terras de origem de
seus ancestrais, aos cemitérios sagrados, aos ritos, cantos, danças e, principalmente, ao
Rio Doce, elemento vivo e dinâmico para a comunidade. Os indígenas Krenak se
autodenominam como os “borum do uatu”, que em língua própria significa “os índios do
rio”.
O uatu, como é chamado o Rio Doce, se apresenta como regente do modo de vida
desse povo, uma vez que representa, além de um elo espiritual, o próprio guardião das
práticas cotidianas, em que, por meio dele, é possível realizar a caça, a pesca e a coleta
de plantas medicinais, costume aprendido com os parentes mais antigos.
Em relato publicado no livro Uatu Hoom, organizado pelos professores indígenas
da aldeia Krenak e pelo grupo Estudos Temáticos de Edição da Faculdade de Letras da
UFMG, é possível perceber um pouco da relação da comunidade Krenak com o Uatu:

6

SILVA, Daniela Araújo. DIÁSPORA BORUM: Índios Krenak no Estado de São Paulo (1937-2008). 2008.
DADALTO, Maria Cristina. Índio Botocudo, um outro olhar. In. Índios Botocudos do Espírito. Santo no século
XIX Ueber die Botocudos der brasilianischen Provizen Espiritu Santo und Minas Geraes. 1887.
7
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A matas e as águas são fundamentais para a cultura Krenak. Da mata, nós
tiramos matéria-prima para trabalhar com o artesanato, com a língua e para caçar.
As matas trazem mais chuvas para a região. Trazem a fertilidade para a
agricultura8.Nós temos roça irrigada com bomba, mas, se faltar água, não adianta
ter bomba. A água é essencial. É vida. Quem tem água, tem peixe e caça. Vai ter
equilíbrio ecológico. Se a água for limpa, você pode bebê-la sem medo9.

A partir desse relato percebe-se a importância do Uatu, que funciona como
elemento-base para o desenvolvimento da cultura Krenak. Sem a água, não há matas,
não há alimentos, não há remédios, não há artesanato e, portanto, não há qualidade de
vida.
Destarte, é importante ressaltar que as terras Krenak e sua cultura possuem uma
relação de interdependência, de modo a preservarem-se simultaneamente. Tem-se como
aspecto marcante da cultura desse povo a transmissão de conhecimento dos mais velhos
para os mais jovens. Aludido aspecto representa o respeito e a valorização do que os
parentes mais antigos entendem como essencial em suas tradições, assim como
demonstra a dinamicidade dessas práticas, que são vividas por cada geração a seu tempo
e modo.
Na comunidade, existe o costume de alguns de seus membros sentarem-se
reunidos sob uma cabana, em volta de uma fogueira, a fim de conversar amenidades,
organizar-se politicamente, ouvir relatos da história de seus ancestrais ou para um
momento de serenidade e silêncio, enquanto fumam algumas ervas da região no
cachimbo.
Em relato, Dona Dejanira, pajelante da aldeia Krenak, mostra a importância das
histórias:
Quando eu era criança, menina, a gente cresceu. A gente conta o caso que o pai
da gente passava pra gente, contava pra gente... A minha tia, os meus tios...
Porque do tempo antigo mesmo eu não cheguei a alcançar, então eu não sei
muito. O tempo antigo tem os parentes da gente antigos. O meu pai contava,
passava pra gente. Que eles tinham muitos parentes. O branco acabou com os
parentes da gente.10

Nesse ponto, portanto, os momentos mais importantes da trajetória desse povo são
contados por todos os habitantes da aldeia, desde as crianças aos mais velhos. Assim,
mesmo que a história não tenha sido vivida pelos que as contam, esta é difundida e
preservada por eles.
Dentro dessa lógica, pretende-se demonstrar como a cultura e os elementos
culturais desse povo foram alvo de ataques ao longo de sua trajetória, seja por meio da
8

KRENAK, Itamar Souza Ferreira et al. A terra para os Krenak é essencial. Se tem terra, tem alegria. In
Uatu Hoom. Edições Cipó Voador. 2009.
9
KRENAK, Itamar Souza Ferreira et al. Água, leito das vidas Krenak. In Uatu Hoom. Edições Cipó Voador.
2009.
10
KRENAK, Itamar Souza Ferreira et al. O meu pai contava, passava pra gente. In Uatu Hoom. Edições
Cipó Voador. 2009.
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proibição do uso da língua, bem como pela destruição da mata virgem das terras, essas,
tomadas por fazendeiros em diversos momentos da história. Isso, pois, ao longo da
história desenvolvimentista da nação, o modelo de Estado não incluiu os povos indígenas,
de modo que muitos de seus membros foram dizimados cruelmente. Assim, diante de
ações estatais direcionadas à desvalorização e à deterioração se sua cultura, as aldeias
que permanecem não só sobrevivem a essas agressões, mas também representam, por
necessidade ou pela força do espírito, um papel de resistência.

3. Os três atos: a saga de violações aos direitos humanos do povo Krenak
3.1. As obras desenvolvimentistas
Os Krenak, após sofrerem diversos atos violentos contra suas terras, como a Lei de
Terras de 1850, que tomou e leiloou as terras dos índios que haviam tido contado com os
“civilizados”11, tiveram seu espaço ancestral violado mais uma vez com a construção da
Ferrovia Vitória a Minas. A invasão dos “civilizados” começou no século XX com a criação
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), o qual visava à inserção progressiva dos
indígenas na sociedade regional enquanto força de trabalho12.
Não bastasse isso, em 1901 foi Fundada a Companhia Estrada de Ferro Vitória a
Minas, sob regime de concessão do Governo Federal, que possuía assumidamente
objetivos desenvolvimentistas e pretendia promover o progresso da região ainda habitada
por indígenas. Foram construídos postos de segurança para os operários da construção
da então nova estrada de ferro no Rio Doce, assim como o aldeamento do Rio Eme, onde
passaram a se localizar os Krenak13. Em detrimento dessa proximidade constante com os
operários, os Krenak começaram a apresentar diversas doenças como o sarampo, que
matou vários deles à época. Vale ressaltar que, até então, os índios que ali habitavam não
se autodenominavam Krenak, surgindo esse nome após uma cisão de grupo decorrente
da extinção gradual dos postos de segurança. Esse fato, por sinal, quase realocou os
recém denominados Krenak se não fosse pela sua persistência. “Os Crenaques não
aceitam de nenhum modo a mudança para o Pancas, o seu Capitão Muin até chega a
deitar-se fingindo doente, quando se fala em Pancas. Essa determinação inabalável foi a
responsável pela criação de um Posto nas matas de Minas.”14.

11

SILVA, Daniela Araújo da. Diáspora Borum: Índios Krenak no estado de São Paulo (1937–2008). 2009. P.
28.
12
Op. Cit. p. 31.
13
Op. Cit. p. 33.
14
ESTIGARRIBIA, Antonio. Trecho de um relatório apresentado pelo inspetor Antonio Estigarribia à
Diretoria do SPI no ano de 1912 relativamente aos índios do rio Doce. IN: Revista do Instituto Histórico e
Geográfico do Espírito Santo, vol. VII, Imprensa Oficial do Espírito Santo, Vitória, 1934, p.16.
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Em 1913 foi instalado o Posto de Atração do Eme, que pretendia afastar os Krenak
da construção da Ferrovia e das cidades que cresciam ao redor. Referido posto foi
acionado pela primeira vez em 1923, quando do massacre desse grupo em uma
emboscada, proveniente de uma marcação de terras:
Simulando conciliarem-se com os índios, os posseiros, a pretexto de festejarem
acontecimento convidam a tribo para beber garapa na posse de um deles. E
quando os silvícolas se encontram, alegres e confiantes, concentrados na aberta,
em torno de engenho de cana, irrompeu das matas circundantes cerrado tiroteio,
que os exterminou em sua quase totalidade. Apenas o chefe da tribo e cerca de
duas dezenas conseguiram salvar-se, correndo a refugiar-se na mata. As
crianças, que ainda sobreviviam no regaço das mães tombadas sem vida, foram
mortas e foiçadas...15

Diante do exposto, percebe-se que os Krenak foram afetados diversas vezes por
obras de cunho nitidamente desenvolvimentista. Além de tal fato, após o início da
construção da Ferrovia Vitória a Minas, com a descoberta de uma mina de mica na região
habitada pelos indígenas em questão e a respectiva “guerra” com os arrendadatários, o
SPI organizou, na década de 50, o desterro dos Krenak e sua migração forçada para o
Posto Engenheiro Mariano e depois para a Fazenda Guarani. Tais investidas contra as
terras Krenak se estenderam durantes anos e foram agravadas na época da ditadura, que
será aprofundada mais à frente.
Ainda em relação às obras desenvolvimentistas, já no século XXI, os Krenak foram
novamente afetados com a construção da hidrelétrica de Aimorés, que teve sua licença
concedida em 2001. Essa hidrelétrica foi um empreendimento da CEMIG em parceria com
a famigerada Companha Vale do Rio Doce, que, mais uma vez, vem afetar as terras
desse povo.
Na tentativa de se manifestarem contra a construção da hidrelétrica, que não
apenas os afetaria, mas também a população próxima à construção, além de abalar sua
dinâmica com o Rio Doce, os indígenas tentaram bloquear a ferrovia Vitória a Minas. De
fato, houve o rebaixamento do lençol freático e das margens do rio, além do que as
indenizações não foram condizentes aos danos sofridos, apesar das falas institucionais de
que nem mesmo os indígenas da região seriam afetados, uma vez que o aldeamento
estaria a 11 quilômetros do reservatório16.
Logo, como podemos perceber, os Krenak foram reiteradamente afetados por obras
que visavam ao desenvolvimento da região em um projeto civilizacional regido por

PARAÍSO, Maria Hilda. “Os Botocudos e sua Trajetória Histórica” In: CUNHA, Manuela Carneiro da.(org).
História dos Índios no Brasil. São Paulo: Fapesp/SMC/CIA das Letras, 1992, p. 420-421.
16
SEVÁ FILHO, Arsênio; PINHEIRO, Maria FB. Conflitos sociais e institucionais na concretização recente de
algumas concessões de aproveitamentos hidrelétricos assinadas entre 1997 e 2000. In:CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENERGIA. 2006. p. 1-15. P. 9.
15
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detentores de poderes que, em nome de interesses corporativos, negligenciaram o quanto a
população indígena tradicional estava sendo afetada.

3.2 O período da ditadura militar brasileira
O Ministério Público Federal de Minas Gerais (MPF/MG), em dezembro do pretérito
ano (2015), ajuizou uma ação civil pública com pedido de antecipação de tutela contra o
Estado brasileiro, no ensejo de que sejam reconhecidas as sérias violações de direitos
provocadas contra o povo indígena Krenak no período da ditadura militar, rogando por
medidas de reparação em favor de sua cultura.
No decorrer da ação, o MPF relata em detalhes os ambientes de trabalhos
forçados, exceção, remoção compulsória, tortura e intensa desagregação social infligidas
ao povo Krenak quando do período ditatorial, sendo elucidados três episódios principais:
(i) a criação da Guarda Rural Indígena (GRIN); (ii) a instalação de um presídio chamado
de “Reformatório Krenak”; e (iii) o deslocamento forçado para a fazenda Guarani,
no município de Carmésia/MG, que também funcionou como centro de detenção arbitrária
de indígenas.

3.2.1 A Guarda Rural Indígena
Para uma melhor compreensão sobre a criação da Guarda Rural Indígena (GRIN),
faz-se necessário salientar as circunstâncias conjunturais da época ditatorial no Brasil.
O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais
(SPILTN)17 era o então responsável pela demarcação de alguns territórios indígenas no
país. Os povos indígenas se defrontavam com constantes conflitos territoriais, bem como
processos de desagregação social.
Nesse contexto, face às demarcações descontínuas e inadequadas, principalmente
quando das reservas territoriais do povo Maxakali (localizados na região do estado de
Minas Gerais), o SPI viu-se como um órgão impotente de controlar a confusão causada
com os confrontos e, consequente, os conflitos entre as pretensões indígenas e os
interesses de posseiros e fazendeiros. Nesse diapasão, aludido serviço recorreu ao auxílio
da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo assinado um convênio em 1966 que pretendia
prestar assistência à população indígena do estado.

17

Criado em 2010 por meio do Decreto nº. 8.072, de 20 de junho de 1910, o SPI visava a proteção e integração
dos índios, ao passo em que eram tidos como seres em estado transitório, sendo utilizados pelas expedições
oficiais como mão-de-obra para as colônias agrícolas. Disponível em <http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicasindigenistas/orgao-indigenista-oficial/o-servico-de-protecao-aos- indios-(spi) > Acesso em: 13 de maio de 2016.
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Referido convênio fora ratificado um ano após (1967) pela Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), sucessora do SPI, o que levou ao fomento da presença militar nas aldeias
indígenas de Minas Gerais. Dois anos após, em 25 de setembro de 1969, por meio da
Portaria 231 da Presidência da Funai, publicada em 30/09/1969 no Diário Oficial da União
- Seção I Parte I, foi criada a Guarda Rural Indígena (GRIN).18
A GRIN constituiu um curso de formação instituído pela FUNAI destinado a jovens
indígenas recrutados diretamente de suas aldeias pela Policia Militar do Estado de Minas
Gerais. Em suma, refere-se a um grupamento destinado ao exercício do policiamento
ostensivo das terras indígenas.
Sua criação demonstra a manutenção dos anseios das forças militares e do
governo do Estado de Minas Gerais de propagar uma política de asseio contra os povos
indígenas, ou seja, visava à propagação de um método indigenista ao mesmo tempo em
que buscava ensinar aos próprios índios técnicas de torturas a serem eventualmente
utilizadas contra a sociedade civil.
O Capitão da PM Manuel dos Santos Pinheiro, em relato presente na ACP, aduz
que a primeira preocupação dos militares nas comunidades indígenas era a introdução da
disciplina, bem como da ordem entre seus membros. Nesse sentido, patrulhas foram
organizadas para se instalarem nas aldeias, a fim de que os índios julgados “perigosos”
fossem detidos e transferidos para o Posto Indígena Guildo Marliere, localizado no
território dos índios Krenak, também em Minas Gerais. Com o tempo, esse posto foi
transformado em uma “Colônia de Recuperação de Índios Delinquentes”, também
reconhecido como Reformatório Krenak.
As detenções efetuadas eram feitas de modo arbitrário, haja vista que não havia
normativas, tampouco tempo estipulado para as prisões. Os índios estavam à mercê dos
militares, ao passo que qualquer ato que os desagradasse (relações sexuais entre
indígenas, alcoolismo, preguiça), era utilizado como justificativa para a detenção.
O desaparecimento da GRIN efetivou-se de modo gradual. Em 1978, fora enviado
um relatório desenvolvido pelo antropólogo Alceu Cotia Mariz ao Diretor de Gestão
Orçamentária da FUNAI informando a falácia da Guarda. Aludido relatório esclarece a
deturpação do conceito da GRIN, o estado de decadência e alcoolismo dos índios, o
esquecimento cultural, bem como a disciplina rígida com métodos não científicos
utilizados. Ademais, o relatório explicita o profundo ódio adquirido pelos indígenas contra
os militares.

18

Cópia da portaria em http://www.ecoamazonia.org.br/2012/11/funai-guarda-rural-indigena/. Acesso em 13 de
maio de 2016.
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A alteração do presidente da FUNAI trouxe uma concepção distinta da GRIN. Com
o presidente Queiroz Campos deixando o cargo (1967-1970)19, aliado às pretensões do
Major Pinheiro, os ensejos de manutenção da GRIN foram mitigados. Com o posterior
presidente Coronel João Carlos Nobre da Veiga (1979-1981), o órgão indigenista fora
reprimido dentro da FUNAI, havendo uma descontinuidade administrativa, falta de preparo
e de investimentos financeiros.
Destarte, tem-se que a criação da GRIN serviu como órgão auxiliador para a
política de dizimação indígena do país, sendo, desse modo, constatada a violação de
direitos do povo Krenak e demais indígenas.

3.2.2 Reformatório Krenak

Implantado sem qualquer previsão legal, o reformatório Krenak, localizado nas
terras do povo indígena Krenak, destinava-se ao recebimento de índios “socialmente
desajustados”, bem como aos que se opunham às imposições efetuadas pelos militares
ou indígenas do GRIN sob as aldeias.
Para o procurador regional dos Direitos do Cidadão em Minas Gerais, Sr. Edmundo
Antônio Dias, que integra o Grupo de Trabalho Violações dos Direitos dos Povos
Indígenas e Regime Militar, da 6ª Câmara do MPF:
[...] o reformatório era um presídio sem previsão legal, destinado a confinar
indígenas em razão de condutas valoradas segundo critérios inteiramente
subjetivos. Ali funcionou uma verdadeira polícia de costumes. As condutas em
geral sequer eram previstas pela legislação penal e os índios não eram
submetidos a julgamento. Os índios não podiam viver sua própria cultura, praticar
seus rituais, nem mesmo conversar na língua materna. Além disso, o episódio do
deslocamento forçado dos Krenak para a Fazenda Guarani evidencia a
intensificação, durante o regime militar, do processo de desterritorialização desde
sempre imposto aos povos indígenas no país [...].20

No reformatório, os indígenas, oriundos de ao menos 11 estados do país, eram
mantidos presos em condições insalubres. No local, havia uma espécie de solitária,
denominada de “cubículo” pelos índios, onde eram mantidos dias inteiros como forma de
punição.
Em depoimento prestado ao MPF, em maio de 2014, o indígena Manelão Pankararu,
de Pernambuco, detido no reformatório, relata a tortura acometida no local, in verbis:
Era uma cadeia grande. Tinha muitas celas, e cada cela tinha quatro camas. Era
igual hospital. Havia também uma cela que era conhecida como “cubículo”, que
19
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL. Galeria dos presidentes da FUNAI. Disponível em:
<http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/galeria-dos-presidentes- dafunai>. Acesso em: 14 de maio de 2016.
20
Ação Civil Pública sobre o Reformatório Krenak. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/mg/sala-deimprensa/docs/acp-reformatorio-krenak.pdf/view>. Acesso em: 13 de maio de 2016.
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era onde eles pegavam os índios e metiam o cacete, eu escutava os índios
gritando. Era ali que o índio tomava couro (…) no cubículo havia um pau de arara
e também o “cachorro quente”, que era um aparelho que ficava jogando água do
teto o tempo inteiro e o índio ficava dois dias numa cela molhada. Alguns índios
iam para o pau de arara e para o “cachorro quente” por qualquer motivo, sempre
que fazia alguma coisa errada.21

Ademais, em depoimentos tomados entre maio e agosto de 2014, o MPF, que
esteve nas terras indígenas dos Maxakali e Krenak, pôde atestar pela a) intolerância do
uso da língua nativa pelos indígenas; b) recrutamento de indígenas Krenak próximos ao
reformatório para nele trabalharem; c) violência contra as crianças, idosos e mulheres,
sendo estas últimas violentadas sexualmente pelos guardas do reformatório.
Apesar de em 1971 os Krenak terem conquistado a posse dos 4.000 hectares de
terra que lhes pertencia, por meio de uma ação de reintegração de posse que determinava
a retirada dos arrendatários da terra indígena, Manuel Pinheiro fizera um acordo com o
governo de Minas Gerais em dezembro do mesmo ano, no qual fora acordada a remoção
compulsória de todos os indígenas da área Krenak para a Fazenda Guarani, no município
de Carmésia, pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, a aproximadamente 340km de
distância.22

3.2.3 Fazenda Guarani
A fazenda Guarani serviu como local de alocação dos índios Krenak e dos detentos
do reformatório, com o intuito de propiciar a instalação de empreendimentos econômicos e
doação de terras a fazendeiros, todas essas ações sob o amparo do governo do estado de
Minas Gerais. Nesse sentido, a Fazenda Guarani passou a assumir o papel de central
carcerária indígena da ditadura.
Nas palavras do procurador da República Edmundo Dias:
[...] uma das violações mais marcantes aos direitos indígenas no período ditatorial
consistiu na sistemática remoção das etnias de seus territórios tradicionais. O
próprio Estado, por meio do SPI e depois da FUNAI, participou ativamente dos
processos de despossessão, quer negligenciando invasões às terras indígenas,
quer promovendo o arrendamento das terras dos índios a fazendeiros e
empresários e patrocinando transferências forçadas de povos indígenas dentro do
território nacional [...]23.

A Fazenda Guarani funcionava como a continuação do reformatório, estando os
índios submetidos às mesmas condições repressivas e degradantes de outrora, havendo
um local destinado aos índios desviantes. Ressalta-se que, além dos “infratores”, a

21

Op. Cit.
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL. Centro de Reeducação Indígena Krenak. Disponível em:
<http://pib.socioambiental.org/pt/povo/krenak/256>. Acesso em: 14 de maio de 2016.
23
Ação Civil Pública sobre o Reformatório Krenak Disponível em:<http://www.mpf.mp.br/mg/sala-deimprensa/docs/acp-reformatorio-krenak.pdf/view>. Acesso em: 13 de maio de 2016.
22
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Fazenda também recebia indígenas para “tratamento mental” apesar de não haver
atendimento psiquiátrico disponível no local24.
Em 1973, pouco após a transferência do Reformatório Krenak para a Fazenda
Guarani, a chefia da Ajudância Minas Bahia da Funai foi alterada, passando a assumir o
cargo João Geraldo Itatuitim Ruas, um servidor de origem indígena da tribo alto Xingu
(MT). Tendo em vista sua origem, Itatuitim buscou o fim da instituição correcional, que
ocorreu no fim da década de 70. Antes de seu término, auxiliou alguns indígenas em sua
fuga da fazenda, o que deu ensejo a sua demissão, pouco tempo após25.
Por aproximadamente 8 (oito) anos, os Krenak permaneceram na Fazenda
Guarani. Segundo relatos transcritos na ACP, os índios começaram a fugir da Fazenda e a
retornar para sua terra, conseguindo se estabelecer em uma pequena área à margem
esquerda do Rio Doce.
Em 1983, fora ajuizada pela Funai uma ação ordinária de nulidade de títulos sobre
os imóveis rurais localizados na Terra Krenak. Uma década depois, em 1993, o STF julgou
procedente a ação, anulando os títulos de propriedade. Por conseguinte, a homologação e
a demarcação do território foram efetivadas em 2001.
Com o término da fazenda, o local passou a ser ocupado pelos índios de etnia
Pataxó (BA), especialmente os Guarani.

3.3 O rompimento da barragem do Fundão
Fundada em 1977, a Samarco é uma sociedade empresária brasileira de
mineração, controlada por dois acionistas em igual porcentagem (50%): a mineradora
multinacional brasileira VALE S.A. e a mineradora e petrolífera anglo-australiana
Multinacional BHP Billiton Brasil Ltda. 26
Tendo suas atividades voltadas à comercialização no mercado siderúrgico mundial, a
principal extração da Samarco é de pelotas de minério de ferro. O beneficiamento desse
minério (processo em que se aumenta o teor de ferro) na região do distrito de Santa Rita
Durão do município de Mariana, no estado de Minas Gerais, se deu com a instalação de
três concentradores na Mina de Germano, que integra o chamado Complexo da Alegria. Os
rejeitos gerados por esse processo eram alocados, entre outras barragens, na barragem de
Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35km de Mariana.

24

CAMPOS, André. Um campo de concentração indígena. Disponível em: <http://apublica.org/2013/06/umcampo-de-concentracao-indigena-200-quilometros-de-belo-horizonte-mg/>. Acesso em: 3 de maio de 2016
25
Op. Cit.
26
SAMARCO. Sobre a Samarco. Disponível em: http://www.samarco.com/institucional/a-empresa/. Acesso em:
13 de maio de 2016.
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De modo a expandir a produção do minério, em 201227 fora iniciado o Projeto
Otimização da Barragem de Rejeito do Fundão, com vistas a maximizar a capacidade de
armazenamento de rejeitos nas barragens já existentes.
O caráter cíclico da produtividade do minério de ferro acabou por acelerar as obras
de construção das barragens, visando o máximo recebimento possível dos rejeitos gerados
no período de extração e, consequentemente, à redução de custos/gastos durante o
período de recessão do preço desse minério no mercado, mantendo, assim, o nível de
rentabilidade das grandes mineradoras.28
Integrando o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), a Fundação Estadual
do Meio Ambiente (Feam) faz-se um dos órgãos seccionais de apoio do Conselho
Estadual de Política Ambiental (Copam), atuando em vinculação à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) no estado de Minas Gerais.
Segundo o Decreto 45.825/2011, a FEAM tem por finalidade a execução de
políticas de proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental em relação à gestão
do ar, do solo e dos resíduos sólidos, bem como à prevenção e à correção da poluição ou
da degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, minerárias e de
infraestrutura, visando à preservação e à melhoria da qualidade ambiental do Estado29.
Atua como integrante fiscalizadora do Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental
Integrada (CGFAI), auxiliando na notificação aos proprietários quanto a irregularidades na
construção das barragens, gerenciando as informações sobre o cadastro de barragens e
sua regularidade.30
A legislação estadual de Minas Gerais, com o objetivo de zelar pela segurança das
estruturas das barragens, estabelece a implantação de sistemas de gestão aplicados às
barragens de rejeitos, visando reduzir o risco de acidentes. Nesse sentido, as barragens
de contenção de rejeito passaram a possuir uma classificação quanto ao risco, medida
prevista pela Deliberação Normativa COPAM 87/200531.
Referida classificação pondera as características de cada estrutura quanto ao
volume, altura, interesse ambiental, entre outros quesitos. A classificação de risco das
barragens do estado de Minas Gerais resulta em três categorias: classe I, classe II e

27

SAMARCO. Parecer de Licenciamento ambiental. Disponível em: <http://giaia.eco.br/wpcontent/uploads/2015/11/PARECER-UNICO-N%C2%BA-262-2013.-PROTOCOLO-17827892013_Samarco.pdf>. Acesso em: 12 de maio de 2016.
28
BCG. Boston Consulting Group. Value Creation in Mining 2015: beyond basic productivity. 2015.
29
FEAM. Institucional. Disponível em: <http://www.feam.br/instituicao>. Acesso em: 12 de maio de 2016.
30
OLIVEIRA, José Bernardo Vasconcelos Rodrigues de. Manual de operação de barragens de contenção de
rejeitos como requisito essencial ao gerenciamento dos rejeitos e à segurança de barragens. 2010.
31
COPAM (2005). Deliberação Normativa número 87. Conselho Estadual de Política Ambiental
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classe III. Lembrando-se que o risco é medido em ordem decrescente, ou seja, quanto
maior a classe, maior o risco advindo da construção de determinada barragem.32
Em relação a barragem de Fundão, pelo inventário de barragens produzido pela
FEAM no pretérito ano de 2015, tem-se que ela apresentava altura de 100 metros, volume
do reservatório de 45.000.000 m³, sendo classificada como estrutura classe III de acordo
com critérios estabelecidos na DN 87/2005.
No dia 05/11/2015, face à ausência de manutenção, houve rompimento da
barragem de Fundão. A barragem continha aproximadamente 50 milhões de m³ de rejeitos
de mineração de ferro, sendo essa quantia lançada ao meio ambiente de forma gradativa,
desde a data do evento danoso.
O desastre33 foi classificado pela Defesa Civil como de nível IV, ou seja, um desastre
de porte elevado, que acarretou em prejuízos consideráveis. A lama de rejeitos foi
carreada até o Rio Gualaxo do Norte, a 55km da barragem, desaguou no Rio do Carmo,
atingiu o leito do Rio Doce e chegou ao litoral do Espírito Santo, adentrando cerca de
60km no Oceano Atlântico.34
Segundo o professor Sérgio Médici de Eston, da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, a responsabilidade da Samarco deu-se quanto à falta de
manutenção da barragem, visando à economia relacionada a crise cíclica do minério de
ferro:
A minha hipótese é a seguinte. Eu acho que tem alguns aspectos para a gente
considerar. A Samarco tem um corpo técnico de engenheiros bom; ela era bem
conceituada. Agora, o valor do minério de ferro, o valor do ouro, o valor do petróleo;
tudo caiu muito. Então as empresas enxugam. E o Brasil não tem uma cultura de
segurança como valor. Então, uma das causas: você deixa de fazer manutenção,
você não segura mais o monitoramento que devia fazer todo o dia. Você deixa de
fazer isso. Se você deixa de acompanhar parâmetros importantes de uma
barragem desse porte em cima de uma cidade, você sabe que você está
começando a correr um risco.35

Segundo o laudo técnico elaborado em novembro de 2015 pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), pela Diretoria de
Proteção Ambiental (DIPRO) e pela Coordenação Geral de Emergências Ambientais
(CGEMA)36, tem-se que, ao longo do trecho atingido, constataram-se danos ambientais e

32

COPAM (2002). Deliberação Normativa número 62. Conselho Estadual de Política Ambiental, 9 p.
Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável,
causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais; segundo o
glossário da Defesa Civil Nacional. Disponível em: <http://www.defesacivil.am.gov.br/pagina/conceitos-dedefesa-civil/>. Acesso em: 15 de maio de 2016.
34
Inventário de barragem do Estado de Minas Gerais. Disponível em:
<http://www.feam.br/images/stories/2016/RESIDUOS_MINERA%C3%87%C3%83O/Invent%C3%A1rio_de_Barra
gens_2015_Final_V01.pdf>. Acesso em: 15 de maio de 2016.
35
Entrevista concedida ao programa Entre Aspas, na Globonews em 11/Nov/2015. IN: A tragédia na
mineradora em Mariana e os impactos ambientais. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/entreaspas/videos/v/entre-aspas-a-tragedia-em-mariana-mg-e-os-impactos-ambientais/4600857/> . Acesso em: 13 de
maio de 2016;
36
IBAMA. Laudo técnico preliminar. Disponível em:
33
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sociais diretos como: (i) isolamento de áreas habitadas; (ii) fragmentação de habitats; (iii)
destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa; (iv) mortandade de
animais nativos; (v) impacto à produção de subsistência e rural- pecuária; (vi) interrupção
de receita econômica; (vii) restrições à pesca; (viii) mortandade de fauna silvestre; (ix)
alteração na qualidade e quantidade de água; (x) suspensão do uso da água do Rio Doce
para as populações e a fauna.
Salienta-se que os itens supracitados não abarcam toda a extensão dos danos
causados, tendo em vista que o meio ambiente é um sistema complexo e interrelacionado,
principalmente quando se trata de um dano que envolve uma bacia hidrográfica.
Os impactos diretos chegam a ser descritos, todavia, os indiretos são pouco
mencionados e remediados pelas ações judiciais movidas contra os agentes causadores
da tragédia.
Para os Krenak, a contaminação do Rio Doce, conhecido como Uatu, representa a
morte de um ancestral e guardião, ao passo que a tradição dessa comunidade indígena
era fortemente embasada nas práticas em torno do rio, haja vista que o vínculo com a
natureza é sagrado. Com isso, grande parte dos rituais sagrados deixou de ser efetuada,
permanecendo apenas na lembrança desse povo.
Nota-se que a população indígena acabou por ser afetada de maneira mais incisiva
com o desastre, não somente sendo prejudicada nos aspectos econômicos e sociais, mas
também atingida em seu âmago, com o abalo de tradições culturais.
Nesse diapasão, logo após o desastre, uma série de ações judiciais foram
interpostas por meio de representações populares bem como por particulares, tal como a
ação civil pública interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais n. 0400.15.004335-6,
que tramita na 2ª Vara da Comarca de Mariana.
Porém, o ajuizamento de outras ações civis públicas no âmbito federal levaram à
suspensão das ações contra a Samarco na Justiça Estadual, fazendo com que duas
ações continuassem com seu regular trâmite, quais sejam: (i) ação civil pública contra a
mineradora SAMARCO MINERAÇÃO LTDA, a VALE S.A e a BHP LTDA37, de n.006975861.2015.4.01.3400, na 12ª Vara federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que
corre em apenso a ação civil pública principal de n.0060017-58.2015.4.01.3800, interposta
<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias_ambientais/laudo_tecnico_preliminar.pdf>. Acesso em: 15 de
maio de 2016.
37
Ação esta proposta pela UNIAO FEDERAL, IBAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE, ANA- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS, DNPM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRODUCAO MINERAL, ESTADO DE MINAS GERAIS, IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS, FEAM FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS E AGERH - AGENCIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. Ação Civil Pública sobre o
Reformatório Krenak. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acp-reformatoriokrenak.pdf/view>. Acesso em: 13 de maio de 2016.
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pela ADIC ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS contra a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
A medida mais recente envolvendo o desastre foi o Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta, vulgarmente conhecido como “Acordão”38, datado de 02/04/2016.
Esse termo visa à homologação judicial no bojo do processo 0069758-61.2015.4.01.3400,
almejando o fim de todas as presentes e eventuais futuras ações judiciais que versem
sobre o objeto do termo, qual seja, os impactos causados pelo rompimento da barragem de
Fundão em Mariana/MG.
Em uma análise minuciosa do Termo, observa-se a ausência de peculiaridades
necessárias para o tratamento com as comunidades indígenas afetadas pelo desastre vez
que,

como

já

mencionado,

elas

sofreram

de

maneira

distinta

às

outras

comunidades/municípios. Por mais que a imagem que o acordo passe seja a de prestar
um tratamento distinto aos povos indígenas, sua ausência na composição do COMITÊ
INTERFEDERATIVO, responsável pelo acompanhamento, monitoração e fiscalização dos
resultados efetuados pela fundação privada a ser criada para articulação das ações
concernentes ao rompimento da barragem, demonstra a falta de representatividade
necessária para atender aos interesses a longo prazo da comunidade Krenak.
Por todo exposto, têm-se que novas ações devem ser repensadas com o fim de
frear esse genocídio cultural que vem ocorrendo face aos acontecimentos relatados
previamente.

4. Conclusão: É possível frear um genocídio cultural prolongado no tempo?
Mesmo em face a todas as normativas estipuladas pelo Estado brasileiro bem
como as internacionais de proteção aos direitos das comunidades indígenas, constata-se
que as violações que assolam esse povo são reiteradas.
A título de exemplo, seguem algumas disposições nacionais e internacionais em
defesa dessa comunidade:

(i)

Nacionais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em
seus artigos 231 e 232:
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério
Público em todos os atos do processo.39

38

AGU. TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Disponível em:

<http://www.advocaciageral.mg.gov.br/images/stories/downloads/Acordo/acordo-final-consolidado.pdf>.
em: 13 de maio de 2016.

Acesso

39

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Fábio
Ribeiro,1988.
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Internacionais: 1 - Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos
povos indígenas (Aprovado pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos em 26 de fevereiro de 1997, em sua 1333ª seção)4041; 2 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
(ONU 2007), in verbis:
Artigo 7
1. Os indígenas têm direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade e à
segurança
pessoal.
2. Os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em liberdade, paz e
segurança, como povos distintos, e não serão submetidos a qualquer ato de
genocídio ou a qualquer outro ato de violência, incluída a transferência forçada de
crianças do grupo para outro grupo.
Artigo 8
1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a
destruição de sua cultura.
2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a prevenção e a reparação
de:
a) Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência privar os povos e as pessoas
indígenas de sua integridade como povos distintos, ou de seus valores culturais ou
de sua identidade étnica;
b) Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência subtrair-lhes suas terras,
territórios ou recursos.
c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo ou
conseqüência a violação ou a diminuição de qualquer dos seus direitos.
d) Toda forma de assimilação ou integração forçadas.
e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover ou incitar a
discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.42

Antes de ser feito um levantamento quanto as ações para se evitar o genocídio
cultural, algumas ponderações quanto ao termo fazem-se necessárias.
Por genocídio, tem-se o conceito na Lei 2.889/56, in verbis:
Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional,
étnico, racial ou religioso, como tal:
a) Matar membros do grupo;
b) Causar lesão leve à integridade racial ou física de membros da dupla;
c) Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de
ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;
d) Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;
e) Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo;

Já por cultura, um conceito de várias acepções, tem-se que a mais recorrente e
genérica é o conceito formulado pelo antropólogo britânico Edward Burnett Tylor, que a
define como "todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral,

40

GRUPO, DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR. EL PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Sección VI: Provisiones Generales. Documento
comparativo de trabajo entre el proyecto original de Declaración Americana sobre los. Derechos de los
Pueblos Indígenas y las propuestas de los representantes indígenas, 2001, GT/DADIN/doc. 43, v. 1, 2001.
Disponível em <https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/IA1996CapIV.htm> .Acesso em 13 de maio de 2016.
41
OAS. Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Disponível em:
<http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/Indigenas%20documentos.asp#2015>. Acesso em: 13 de maio de 2016.
42
ONU. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Disponível em
<http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf>. Acesso em: 13 de maio de 2016.
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a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como
membro da sociedade".43
Quando abordamos a expressão genocídio cultural, nota-se que ela está inserida
quando da aglutinação de todos os termos do caput do art. 1º da Lei 2.889, haja vista que
a destruição, em parte ou no todo, da etnicidade de um grupo nacional pode levar à
dizimação de sua cultura e, consequentemente, de um povo que existia nesses termos.
O genocídio cultural está intrinsecamente ligado ao processo de aculturação
forçada de uma comunidade/grupo, por meio da imposição de outras culturas ou mesmo a
mitigação de meios que propiciem a pratica cultural de um grupo especifico. É nesse
sentido, tendo em vista os três grandes atos supracitados de violações de direitos, que o
ataque gradativo e silencioso à cultura e à comunidade indígena Krenak vem ocorrendo.
Salienta-se ainda que o genocídio cultural não está necessariamente ligado à
eliminação física de indivíduos da comunidade, mas sim a pratica cultural desse povo. Ou
seja, mesmo que os membros ou descendentes daquela comunidade não sejam
exterminados, ao impedir a manutenção de suas práticas – hábitos, língua, costumes,
crença, mitos - pode-se levar à extinção daquela cultura em específico.
Algumas ações efetuadas pela entidade estatal acabam por contribuir com o
enfraquecimento da cultura do povo Krenak tais como: (i) redução do espaço de território;
(ii) ausência de representatividade frente as instâncias governamentais; (iii) políticas de
inclusão elaborada por pessoas que sequer conhecem a cultura indígena, propiciando
assim um etnocídio legitimado pela prática do Estado.
Segundo o MPF, na ACP movida em prol da comunidade Krenak tendo em vista o
período ditatorial:
[...] as sociedades indígenas são, em grande parte, estruturadas muito mais em
torno da coletividade do que do indivíduo, de forma que reparações monetárias
individuais, além de serem incapazes de responder adequadamente a violações
que provocaram a desestruturação social e cultural dos povos atingidos, podem
não ser compatíveis com a cultura e as demandas das populações indígenas. 44

À luz da atual situação dessa comunidade, tendo em vista as violações reiteradas
já mencionadas nos tópicos anteriores, a Clínica de Direitos Humanos da Universidade
Federal de Minas Gerais, projeto de extensão da Faculdade de Direito da UFMG, busca
articular ações, junto ao povo Krenak, com o intuito de remediar tais práticas que vêm, ao
longo da história, se mostrando extremamente nocivas aos indígenas.

43

LARAIA, Roque de Barros. Cultura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006; TYLOR, Edward Burnett. Primitive
culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. Murray,
1871.
44
Ação Civil Pública sobre o Reformatório Krenak. Disponível em:<http://www.mpf.mp.br/mg/sala-deimprensa/docs/acp-reformatorio-krenak.pdf/view>. Acesso em 13 de maio de 2016.
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Entre as ações articuladas tem-se: (i) Articulação com a FUNAI em prol da causa
indígena dos Krenak, a fim de que essa comunidade seja de fato representada face a
todas as violências sofridas; (ii) parceria com o Ministério Público Federal a fim de realizar
recomendações acerca das medidas adotadas pelo Estado diante das diversas violações
perpetradas contra esse povo; (iii) divulgação da cultura e da história Krenak, por meio de
cartilhas e vídeos; (iv) parcerias com membros da comunidade acadêmica a fim de
fortalecer a cultura Krenak segundo suas próprias reivindicações.
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O caso Krenak: para além da “pedra e cal”

Andressa Martins de Freitas1
Lorena Parreiras Amaral2
Paula Gomes de Magalhães3
Letícia Soares Peixoto Aleixo4

1.

Introdução

A noção de patrimônio imaterial surge na Antropologia e se contrapõe
à ideia estrutural de patrimônio histórico, ligada à apresentação material e
duradoura da cultura no espaço. Na cultura ocidental, no entanto, são mais
valorizados alguns tipos de manifestações culturais, em especial aquelas
perpetuadas pelas elites, em detrimento de outras que se apresentam de
maneira intangível, muitas vezes através de contos e costumes que refletem
o cotidiano de um povo.
Nesse contexto é que o presente artigo se propõe a analisar
elementos fundantes da cultura indígena Krenak, de maneira a identificar
mecanismos para sua preservação, vez que esta não se manifesta apenas de
modo concreto e visual. Partiremos da evolução do conceito de patrimônio,
pautando, em especial, o viés da imaterialidade no direito internacional e no
direito interno. Em um segundo momento, aprofundaremos a temática no
caso específico da comunidade Krenak, seus símbolos e seus signos, para,
finalmente, relacionar as violações de direitos humanos às quais esse povo
vem sendo submetido ao longo do tempo ao risco de perda das sacralidades
da terra, dos costumes ligados ao espaço e outros elementos que retratam a
história desse povo.

1

Graduanda em Direito pela UFMG; estagiária da Clínica de Direitos Humanos da UFMG.
Idem.
3
Idem.
4
Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG; rientadora da Clínica de Direitos
Humanos da UFMG.
2
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2. Patrimônio: da res romana à imaterialidade cultural
2.1. Patrimônio cultural imaterial à luz do âmbito internacional
A necessidade de proteção da memória e das manifestações culturais
é razão pela qual o patrimônio cultural imaterial deve ser visto como fonte de
identidade e autenticidade, especialmente no que tange aos povos indígenas
e as minorias étnicas.
Para a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura, o patrimônio cultural imaterial ou intangível:
[...] compreende as expressões de vida e tradições que
comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo
recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus
5
descendentes.

Nesse sentido, a doutora em direito pela UFMG Beatriz Souza Costa
assevera: “patrimônio cultural são palavras que podem revelar um valor
imensurável, principalmente quando se refere ao patrimônio imaterial, ou
seja, aquele patrimônio que está na cabeça das pessoas e tem um valor
diferente para cada um”.6 Assim, a necessidade de preservação dos
patrimônios

imateriais

vincula-se

intrinsecamente

à

importância

da

eternização do elemento cultural de um povo. Isso porque a perda desse
patrimônio acaba por contribuir com a ausência de informações a respeito de
uma época e um contexto histórico, o que acarreta no rompimento da história
e da tradição de um povo.
Porém, é importante ter em mente que esse patrimônio intangível, por
deter um aspecto volátil, sofre constantes modificações em razão de seu
dinamismo e transmissão cultural, o que leva a mutação e multiplicação de
seus traços e em nada prejudica a diversidade cultural.
O patrimônio cultural, pelo valor universal que institui, passa a ser
considerado de interesse da humanidade na medida em que, embora
vinculado à soberania estatal, gera a todos os Estados e cidadãos a
5

UNESCO.
Patrimônio
Cultural
Imaterial.
2016.
Disponível
em:
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-heritage/>.
Acesso
em: 12/05/2016.
6
COSTA, Beatriz Souza. Patrimônio Cultural e sua Tutela Jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2009. Acesso em: 12/05/2016

219

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

responsabilidade de conservar, proteger, valorizar e transmitir as gerações
futuras o acervo patrimonial cultural imaterial inserido em seu contexto sócioterritorial, o que propicia a difusão do legado quanto as experiências culturais
singulares de cada povo.
O interesse da comunidade internacional em preservar os bens
culturais faz-se notório pela criação de mecanismos de proteção internacional
ao patrimônio cultural imaterial. Nesse sentido, os Estados membros da
UNESCO, em 1972, passaram a sublinhar a proteção do que mais tarde viria
a ser tratado como o dito “patrimônio imaterial”. Um marco importante nessa
direção foi a adoção da Convenção para a Salvaguarda e Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, que estimula governos, comunidades
locais e ONGs no reconhecimento, preservação, valorização e identificação
do patrimônio cultural imaterial de cada região.7
Nesse percurso, a UNESCO, durante a Recomendação de Nairobi de
novembro de 1976, passou a incluir as “aldeias e lugarejos” dotados de “valor
sócio-cultural” no conceito de “conjunto histórico e tradicional”.8 Ato contínuo,
em 1982, em razão do comitê de peritos sobre a salvaguarda do folclore
organizado pela UNESCO, foi criada uma Secção para o Patrimônio NãoMaterial dentro da organização. Ainda no mesmo ano, com a Conferência
Mundial sobre as Políticas Culturais, no México, passa a ser reconhecida a
importância do patrimônio cultural imaterial, com a inclusão deste conceito na
definição do termo cultura e de patrimônio cultural.
Na sequência, em 1989, publicou-se a Recomendação sobre a
Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, um “documento base sobre a
questão que fundamenta as propostas da UNESCO no sentido da
preservação do também chamado patrimônio imaterial”, na visão da doutora
em direito Daisy Rafaela da Silva.9 A partir daí passou-se a considerar cultura
7

Em 1973, a Bolívia propôs o acréscimo das diretrizes da mencionada Convenção, que
passou, então, a contar com Protocolo Adicional tutelando o direito de propriedade intelectual,
com o intuito de resguardar a cultura popular.
8
SILVA. Daisy Rafaela da. Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial:
A
tutela
do
meio
ambiente
cultural.
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7361#_ftn27>. Acesso
em 12/05/2016.
9
SILVA, Daisy Rafaela da. Patrimônio cultural imaterial: antecedentes e proteção jurídico
ambiental.
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5931
>. Acesso em: 15/05/2016.
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popular e tradicional como parte da cultura viva e do Patrimônio Universal da
Humanidade. No item (a) da recomendação, a cultura tradicional e popular é
definida como:
O conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural
fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e
que reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade
enquanto expressão de sua identidade cultural e social; as normas e
os valores se transmitem oralmente, por imitação ou de outras
maneiras. Suas formas compreendem, entre outras, a língua, a
literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia, os rituais, os
10
costumes, artesanato, a arquitetura e outras artes.

A política de proteção internacional dos patrimônios imateriais
prosseguiu com a sistematização de informações, publicações e programas.
Em 1996, foi efetuada uma reavaliação da convenção de 1972, com a
apresentação de um relatório sobre formas de reconhecimento do
desenvolvimento baseados na diversidade e na riqueza dos patrimônios em
visão global, de forma que todas as formas de expressão cultural, tais como
danças e tradições, sejam englobadas, o que não fora feito pela convenção
de 1972.
Remarcável ainda foi a elaboração da Carta de Xangai, durante a
Assembleia do Comitê Internacional de Museus da Ásia/Pacifico em 2002,
que afirmou o significado da adaptabilidade, criatividade e identidade dos
povos, lugares e comunidades. No ano seguinte, em Paris, na Conferência
Geral da UNESCO, foi adotada a Convenção para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial, que entrou em vigor três anos mais tarde. Todas
essas normativas, em constante construção no cenário internacional,
dialogam com disposições legais internas e devem ser traduzidas em práticas
cotidianas.
2.2. Patrimônio cultural imaterial à luz do direito brasileiro
O Brasil é considerado um país pioneiro em relação à proteção do
patrimônio cultural imaterial. Antes que esse tema passasse a ser abordado
em âmbito internacional, já existiam normativas brasileiras em prol da
preservação das diversas riquezas imateriais presentes no país. A primeira
10

IPHAN/Ministério da Cultura. Isabelle Cury (org.). Cartas Patrimoniais, 3ª ed. Brasília: IPHAN,
2000.
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normativa sobre preservação do patrimônio histórico e artístico da qual se
tem notícia data de 1933: o Decreto nº 22.928, que elevou a cidade de Ouro
Preto à categoria de monumento nacional.11
Alguns anos depois, em 1936, foi pensada uma normativa que
protegeria o direito cultural imaterial, criada com base no anteprojeto de Mario
de Andrade, pesquisador e escritor expoente da Semana de Arte Moderna de
São Paulo de 1922. O anteprojeto deu origem ao Serviço de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) e ao Decreto-Lei nº 25/1937.12
O anteprojeto de Mario de Andrade teve êxito tanto em abordar
aspectos contemporâneos à sua criação como propôs aspectos inovadores,
que hoje em dia contribuem para a interpretação de diversas normativas. A
contribuição mais importante foi a definição do que seriam os bens culturais e
os bens imateriais. Isso porque, a partir das definições presentes no
anteprojeto, foi instituído o Decreto-Lei nº 25/1937 que tratou de questões
jurídicas e das sanções previstas contra danos e ameaças ao patrimônio.
Infelizmente, o decreto estabeleceu conceitos restritos se distanciando da
ideia original de Mario de Andrade para favorecer uma classe intelectual
brasileira.13 Apesar disso, a relevância do anteprojeto perdura até hoje devido
ao amplo entendimento dado ao conceito de cultura e à importância não só
da sua preservação mas principalmente da divulgação da cultura.
A questão sobre a proteção ao patrimônio cultural imaterial somente
voltou a ser discutida no direito positivo brasileiro na Constituição de 1988, a
qual aborda os conceitos de cultura e bens imateriais:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais.

11

OLIVEIRA, Bruno Couto. Considerações sobre a proteção ao patrimônio histórico no
Brasil. Disponível em < http://www.webartigos.com/artigos/consideracoes-sobre-a-protecao-aopatrimonio-historico-no-brasil/8574/#ixzz47KX9GtUA>. Acesso: 01/05/2016.
12
CARREIRA, Grace Laine Pincerato. Patrimônio Cultural Imaterial: do anteprojeto de Mario
de Andrade à Constituição de 1988 – Aspectos relevantes. Disponível em <
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1gtkR1y1psYJ:www.direitosculturais.c
om.br/download.php%3Fid%3D118+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b> Acesso
em: 11/05/2016.
13
Op. Cit. P.179.
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§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e
14
de outras formas de acautelamento e preservação.
(Grifos
nossos).

Nesses termos, a Constituição retorna a conceitos do anteprojeto de
Mario de Andrade, dando devida atenção às manifestações culturais,
materiais ou não, e à necessidade de difusão da cultura. Além disso, os
artigos 24, VII, art. 30, IX e art. 5º, LXXIII da Carta Magna respectivamente
estabelecem, as competências federais, estaduais e municipais para a
preservação do patrimônio cultural, além de prever o direito a qualquer
cidadão de propor ação popular contra atos lesivos ao patrimônio histórico
cultural.
Em 1989, com a elaboração da Recomendação sobre a Salvaguarda
da Cultura Tradicional e Popular, impulsionou-se o desenvolvimento de
normativas sobre o assunto. Tal foi a colaboração que em 2000 foi criado o
Decreto n° 3551/2000, o qual instituiu o registro de bens culturais de natureza
imaterial e criou o programa nacional do patrimônio cultural. Esse decreto foi
fruto “de uma recomendação contida na Carta de Fortaleza, documento
criado como resultado final do Seminário Internacional “Patrimônio Imaterial:
estratégias e formas de proteção”,15 realizado na capital do Estado do Ceará
em novembro de 1997. Cabe aqui ressaltar que também em 2000 a
14

SENADO FEDERAL. Constituição da república federativa do Brasil. Brasília: Senado,
1988.
15
CARREIRA, Grace Laine Pincerato. Patrimônio Cultural Imaterial: do anteprojeto de Mario
de Andrade à Constituição de 1988 – Aspectos relevantes. I Encontro Internacional de Direitos
Culturais, 2011. P. 173-182. P. 180.
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Fundação Nacional do Índio (FUNAI) estabeleceu a portaria nº 693, que
instituiu o Cadastro de Patrimônio Cultural Indígena16. Em 2004 foi criado,
pelo Decreto-Lei nº 5040/2004, o Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI)
do IPHAN, substituindo o Departamento do Patrimônio Imaterial e
Documentação de Bens culturais, fruto do decreto 4811/200317.
Podemos dizer, portanto, que o conjunto de políticas voltadas para o
patrimônio cultural imaterial tem como principais instrumentos o Registro, o
Inventário Nacional de referências Culturais (INRC), o Programa Nacional de
Patrimônio Imaterial (PNPI) e os Planos de Salvaguarda.18 Ademais, é função
do IPHAN atuar em prol da proteção e divulgação do patrimônio cultural
brasileiro. Exemplo disso é a disponibilização do Banco de Dados do PCI
Brasileiro pelo IPHAN, o qual permite o acesso online aos processos relativos
aos bens culturais brasileiros registados como Patrimônio Cultural Imaterial.
Por fim, vale enfatizar a especificidade do patrimônio imaterial, que
dificulta sua normatização e cria desafios ao se pensar qual o bem que está
sendo tutelado. O indígena, João Asiwefo Tiriyó, explica a diferença do
patrimônio imaterial do material por meio do seguinte desenho:
“Patrimônio
cultural
imaterial,
patrimônio
material? É tudo misturado! Para explicar,
desenhamos um rapaz que está todo enfeitado.
Desenhamos esse nosso parente enfeitado para
a gente entender melhor onde está o patrimônio
material e onde está o patrimônio imaterial. De
um lado, colocamos o patrimônio material, do
outro o imaterial. Todos nós sabemos que o
imaterial é a fonte do patrimônio material. Para
nós, é entu, fonte. Está na cabeça desse rapaz
que desenhamos, está no pensamento dele. Se
ele não tiver esse conhecimento dentro dele,
como é que ele vai fazer os enfeites que ele
está usando aqui, como é que ele vai poder
repassar para os filhos dele? O patrimônio
imaterial é o conhecimento que foi repassado
para esse rapaz. É o invisível que está dentro,
que comanda tudo. O conhecimento que ele tem
para fazer os adornos que ele vai tecendo. Isso
quer dizer que ele não deixou acabar o
19
conhecimento.”
16

DE CASTRO CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros; FONSECA, Maria Cecília Londres.
Patrimônio imaterial no Brasil: legislação e políticas estaduais. Representação da Unesco no
Brasil, 2008.p. 18.
17
Op. Cit.
18
Op. Cit.
19
GALLOIS, Dominique Tilkin. Patrimônio cultural imaterial e povos indígenas: exemplos no
Amapá e norte do Pará. Iepé, 2006. P.8.
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Portanto, temos que apesar de ser um conceito de difícil definição, o
direito brasileiro ainda teve interesse em preservar, proteger e divulgar o
patrimônio cultural imaterial, não sendo um impedimento a isso a
imaterialidade característica desse patrimônio.
3. O patrimônio imaterial e a cultura Krenak
Conforme tratado no item anterior, a concepção antropológica de
patrimônio cultural no Brasil passou por diversas modificações desde o
projeto modernista de Mario de Andrade, precursor do movimento e um dos
idealizadores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nesse
período, as políticas de patrimonialização representavam uma preservação
do passado, a fim de trazer um impulso para o futuro.20 As propostas
modernistas, então, giravam em torno do fortalecimento de uma identidade
nacional e procuravam trazer ao imaginário popular marcos importantes para
a história compartilhada do povo brasileiro. A partir dessa ótica foi incentivada
a criação de museus e casas de arte abertas ao público, onde se pretendia
expor os grandes feitos e obras do povo brasileiro. Essa concepção, no
entanto, conferia uma certa passividade ao público observador, que não
poderia interagir com os registros estáticos da história.
Atualmente, essa valorização se dá de maneira mais descentralizada,
de forma que os processos de preservação culturais deixam de ser
exclusivamente uma política de Estado, sendo também reclamadas pela
população organizada. Nesse quadro, movimentos sociais, religiosos, étnicos,
passam a reivindicar a proteção de seu patrimônio cultural, sem que a
finalidade seja propriamente a unificação de uma identidade nacional, mas
sim uma identidade sectária, em que uma categoria se fortalece a partir de
seus semelhantes. Isso evoca uma concepção mais dinâmica à proteção do
patrimônio cultural, de modo que ele faça parte das ações cotidianas de uma

20

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. 2012. "As transformações do patrimônio: da
retórica da perda à reconstrução permanente". In: IzabelaTamaso; Manuel Ferreira Lima Filho
(orgs.), Antropologia e patrimônio cultural: trajetórias e conceitos. Brasília: ABA
Publicações. pp. 59-74.
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classe, afastando a ideia do patrimônio histórico intocado e estático, preso a
um momento passado.
É nessa tônica que o presente artigo pretende discutir a concepção
de patrimônio imaterial da cultura indígena, afastando a concepção do
resgate de elementos culturais estáticos e inviáveis ao modo de vida levado
pelos povos indígenas atualmente, mas trazendo uma proposta de
ressignificação da cultura, que represente uma conexão com os chamados
“antigos”, mas que seja também dialógica com as vivências atuais.
No caso da preservação da cultura indígena, essa temática se torna
mais evidente, no sentido de que esta só sobrevive dentro de uma
comunidade a partir da “transmissão do conhecimento”, seja através de
histórias contadas pelos mais antigos, seja pelos ritos e cantos tradicionais. É
importante estabelecer, nesse ponto, uma diferenciação entre o “saber fazer”
e o “lembrar”, que representa a tênue fronteira entre o conhecimento e a
memória.21 Essa distinção, que a olhos visitantes pode soar inviável, traduz
exatamente a necessidade de os elementos culturais existirem de forma viva
e dinâmica dentro de uma comunidade indígena.
Ao longo da segunda década do século XX, constata-se uma
hipervalorização da “pedra e cal”, remetida às grandes fachadas tombadas e
aos monumentos históricos, em detrimento da “pena e palha”, representada
aqui pelo artesanato e arquitetura indígena, como afirma a professora do
Departamento de Antropologia da UnB, Marcela Stockler. Essa política se
torna extremamente danosa ao reconhecimento e valorização da cultura
indígena, corroborando com um projeto de Estado que inviabiliza o
desenvolvimento da cultura de povos tradicionais no Brasil.
Trazendo essa temática ao caso concreto da cultura indígena Krenak,
remetemos a uma característica marcante do modo de vida desse povo: o
hábito de se reunirem à noite, sentados sob uma cabana e em volta de uma
fogueira, para escutar as histórias dos mais antigos. Os mais velhos, dentro
da comunidade, são aqueles mais sábios e que transmitem os conhecimentos
da cultura. É perceptível, no entanto, que a maioria dos habitantes da aldeia
21

SOUZA, Marcela Stockler Coelho de. A cultura invisível: Conhecimento indígena e
patrimônio imaterial. In: Anuário Antropológico, 2009, Brasília-df: Departamento de
Antropologia da Unb, 2010. p. 149 - 173.
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sabe contar essas mesmas histórias, e as sentem como se a tivessem vivido.
Da mesma forma acontece com os ritos sagrados e o conhecimento sobre os
espíritos do povo Krenak, os desenhos, a língua, os hábitos alimentares, as
plantas e a sua utilização para o artesanato.
Todo esse arcabouço cultural é transmitido pela observação e a ação
conjunta entre os mais novos e os antigos. Com o passar do tempo, esses
conhecimentos são incorporados ao indivíduo, se tornando elementos
intrínsecos ao ser e, nesse momento, é que se diferencia o conhecimento da
memória. Nessa transição, o indivíduo deixa de realizar as práticas
aprendidas com os mais velhos através da lembrança, mas pelo fato de,
agora, saber fazer.
Em relato de campo advindo da convivência com os indígenas
Krenak que vivem na cidade de Vanuíre-SP, longe de suas terras de origem,
localizadas à margem esquerda do Rio Doce, Daniela Araújo da Silva conta
como os descendentes daqueles que foram retirados das terras originais
Krenak possuem, igualmente, um sentimento de pertencimento ao local e ao
simbolismo que representa para sua cultura:
Ouvindo as pessoas, descobríamos que a trajetória contada por um
membro da família A, na verdade, tinha sido vivenciada pela família
B. Nesse caso, aquilo que ele viveu e o que foi vivido pelos outros,
são partes de uma única história, a história de seu povo. Quanto ao
tempo-espaço, geralmente nos situavam dizendo: “no tempo do
mato”, “no tempo dos antigos”, “lá no Krenak”. Mas também é
verdade que nos falam desse tempo com uma riqueza de detalhes,
relatando cheiros e cores, que fazem parecer terem vivido naquela
época. Esse viver por tabela pode ser notado, quando os mais
22
jovens descrevem o Rio Uatu, falam da beleza, da imensidão do
23
rio, da quantidade de peixes, ainda que nunca tivessem estado lá.

3.1 A cultura Krenak e a perda de seus símbolos
Os indígenas Krenak representam um subgrupo dos Botocudos,
pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê, que eram assim intitulados pelos
portugueses por utilizares enfeites nos lábios e orelhas feitos da madeira da
barriguda, chamados de botoques. Historicamente os Botocudos habitavam a
22

Uatu é a denominação da língua Krenak para o Rio Doce, que se apresenta como elemento
central da cultura.
23
SILVA, Daniela Araújo. DIÁSPORA BORUM: Índios Krenak no Estado de São Paulo (19372008). 2009,	
  p. 17-18
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margem esquerda do Rio Doce, que se estendia pelo leste de Minas Gerais
até o litoral do Espírito Santo. Esse grupo indígena era também denominado
de Aimoré pelos índios Tupi, que habitavam a costa litorânea do Brasil.
A partir da extração de ouro e prata no alto curso do Rio Doce, os
primeiros conflitos entre os Botocudos e o homem branco se deram ainda sob
o comando de D. João VI. No entanto, o momento histórico que nos interessa
para o desenvolvimento do presente artigo se insere no contexto
desenvolvimentista a partir da década de 1920, época em que foi realizado o
primeiro aldeamento em suas terras. Preocupamo-nos, aqui, com dois
episódios específicos: (i) a retirada do totem Ynhom- Quinhom e (ii) a morte
do Uatu.
3.1.1 O Ynhom-Quinhom24
Segundo a tradição Krenak, Ynhom-Quinhom é nome dado a um
totem construído pelo próprio líder indígena Krenak antes da sua morte. O
líder teria pedido para que cuidassem do seu corpo e de sua alma, sempre
lembrando dele para que os protegesse. O objeto representaria dali em
diante, a alma do antigo líder, sendo utilizado como elemento central na
realização de danças e cantos. Contam os antigos que, o local de realização
dos ritos não era fixo em um ponto, mas mudava a cada dia. Em 1940, no
entanto, os “língua” – como chamavam o homem branco -, tomaram em mãos
o totem e o deixaram guardado, dizendo que iriam definir um local fixo para a
realização dos ritos. O mastro de madeira, porém, nunca mais foi visto pelo
povo Krenak, tendo sido, então, roubado pelo homem branco.
Então quando era pra dançar tirava aquele pau. Era igual um homem
levado lá num canto onde fazia lugar de botar o Ynhom-Quinhom.
Fazia lugar dele ficar ai dançava. Quando eles fizeram a última
dança veio um povo de Rio de Janeiro e assim que meus tios
falavam. Não era minha mãe não, era meus tios...Quando veio a
dança eles colocou o Yhnom-Quinhom lá dentro. Dentro dele, perto
do curral. Ali era um currauzão, perto, fizeram um lugar para colocar
Ynhom- Quinhom: “Vocês bota dentro de um lugar aí e não tira mais
não”. Disse ele, “Deixa esse Deus de vocês no lugar certo. “Eles
24

Os relatos e as histórias documentadas nesse tópico foram retirados da dissertação de
Daniela Araújo Silva, apresentada à Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP –
Universidade Estadual Paulista.
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pegaram e colocaram perto do curral onde eles fizeram uma porta. E
o chefe mandou pintar ele. Não era pintado...E, eles, colocaram num
lugarzinho. Pegou Ynhom-Quinhom e levou lá. Ele falou aos índios
“amanhã nóis vai vê onde é que vai ficá o Ynhom-Quinhom ou
não.”Largou ele e foram para a casa para saber a orientação de
onde que era para ficar a cerimônia religiosa. Era para ficar no
lugar mandado pelo branco ou se era no terreiro do Guaimã, lá na
dança deles? Eles foram fumar cachimbo! Ele disse que o pajé falou
assim: “Eu falei procêis não deixarem o Ynhom-Quinhom lá. Já não
está lá”. Quando eles foram, acabaram o ritual, nem esperou acabar
se era para ficar lá, era pra deixar lá. Mandou o cacique lá olhar.
Chegou lá e disse: “Roubaram o Deus”. Os índios começaram a
dançar. O espírito vieram falando que foi branco que roubou.
Procurou quem era esse homem na religião. Mas ele tinha ido
embora. Religião acabou por isso. Meu tio, quando ele bebia
cachaça, quando ele cantar proYnhom-Quinhom, ficava como o olho
cheio de lágrima. Eu queria conhecer o índio Krenak veio que
fez...Eu queria conhecer o deus...o índio Krenak veio é que fez
25
acabou...acabou...Pensava assim os craí...”

A partir dos relatos dos mais antigos, percebe-se um rompimento no
desenvolver da religiosidade Krenak, que, segundo o relato acima, se esvaiu
após a perda do totem sagrado.
Na década de 1990, no entanto, os Krenak habitantes de Vanuíre que
representam a segunda geração nascida longe das terras originárias,
procuraram recuperar a memória de seu povo, através de um “resgate
cultural”, assim denominado por eles. Segundo contam, os dois irmãos João
Borum e Mário Tepó visitaram as terras antigas onde vivem seus parentes
Krenak e buscaram se aprofundar nos costumes e tradições perdidos pelo
histórico de opressões sofrido. Segundo eles, os mais velhos se recusavam a
falar dos tempos antigos mas, com o tempo, contaram a eles como era o
modo de vida de quando ainda jovens. Desse modo, os dois irmãos tentaram
recriar a figura do Ynhom-Quinhom a partir de uma foto e, assim, construíram
novo totem que representa esse símbolo antigo de sua cultura.
A recriação do totem permitiu que os Krenaks de Vanuíre pudessem
realizar os ritos de sua cultura, remetendo-os à terra antiga. Nos dias de hoje,
porém, os entrevistados pertencentes à terceira geração são convertidos da
Igreja cristã e clamam, nos relatos, terem encontrado o Deus vivo, que é
aquele que ouve, vê, fala e toca. O “pedaço de pau”, como se referem ao
25

Trecho retirado da Dissertação de Mestrado de Daniela Araújo da Silva e, segundo o texto, o
relato “foi gravado em uma fita de áudio e era usado por Maria Helena Cecílio Damaceno nas
aulas de cultura. Não é uma cópia integral, mas é parte de um depoimento da índia Laurita
Felix, registrado no livro ‘Os Borun do Uatu’.” p. 151
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totem, já foi o Deus para o povo Krenak, já hoje, não o é, pois significa
apenas um pedaço de madeira criado pelo homem, que não tem o poder de
criar Deus.
Atualmente, o totem original se encontra no Museu Paraense Emílio
Goeldi, pertencente à Coleção de Curt Nimuendaju, etnólogo alemão que
dedicou parte da sua vida a estudar os costumes indígenas no Brasil.
3.1.2 A morte do Uatu
O Uatu, denominação para o Rio Doce, representa elemento central
para a cultura Krenak. Representando não somente fonte de água e alimento,
o Uatu funciona como o próprio guardião desse povo, de modo a reger todo o
ambiente em que vivem. Da caça e coleta até o fornecimento de plantas
medicinais e artesanato, o Rio é quem proporciona as matas, os animais,
peixes, lazer e também cultura.
Atualmente, o Rio Doce foi contaminado pela lama decorrente do
rompimento da chamada Barragem do Fundão em novembro de 2015,
localizada próxima ao distrito de Bento Rodrigues, pertencente ao Município
de Mariana-MG. A barragem de rejeitos decorrentes da extração de minério
conduzida pela empresa Samarco S.A, espalhou lama tóxica que chegou ao
alto curso do Rio, contaminando todo o seu trajeto, chegando até o mar, na
cidade de Linhares-ES.
Após o desastre, a água do Rio foi contaminada pelos dejetos e a
lama tóxica suprimiu quase que completamente a vida existente no Rio. Os
relatos dessa contaminação foram amplamente divulgados pela mídia e os
Krenak que vivem no aldeamento de Resplendor-MG, protestaram ocupando
a linha férrea que transporta minério de Minas Gerais até o Espírito Santo,
coordenada pela empresa VALE S.A, que é corresponsável, junto à Samarco
S.A, na exploração de minério da região.
Esse processo abalou sensivelmente a população Krenak, que se
sente ligada ao Uatu através da espiritualidade de seu povo. Em relato
concedido à Clínica de Direitos Humanos da UFMG, em fevereiro de 2016,
Geovani Krenak diz:
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Nosso povo sempre manteve uma relação sagrada, espiritual com o
Rio. Eu aprendi a nadar no Rio doce, na ilha do meu avô, chamada
Ilha do Igarapé. Nosso povo, sempre quando tinha esses problemas,
com as empresas, sempre teve o Rio como algo que cuidasse do
povo, em relação à cultura e em relação à alimentação. A gente
sempre teve ele como a fonte de tudo, pra poder proteger o povo. E
hoje a gente tá nessa situação de morte do rio, né. Os pajés falam
pra gente que o Rio morreu. Não é só da cabeça da gente, é coisa
que a gente sente.

Em visita às terras Krenak após a contaminação do Rio, os habitantes
da aldeia contam que os mais antigos choram ao ver a morte do Uatu, e
vivem em luto, receosos em falar do acontecido. Esse episódio representa
outro rompimento significativo no desenvolvimento da cultura e dos costumes
do povo Krenak, que atualmente perdeu o seu elemento central de
viabilização do modo de vida a que estavam habituados.
Até a finalização do presente artigo, a situação de reparação de
danos se dá através de um acordo emergencial feito entre as empresas
responsáveis pelo desastre e a população Krenak localizada em Resplendor,
garantindo uma indenização mensal por família atingida e a disponibilização
de água potável e o enchimento de uma caixa d’água em cada casa. No
entanto, um Termo de Ajustamento de Conduta, assinado pelas empresas
responsáveis, a Fundação Nacional do Índio, feito com base em
recomendação produzida pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais
determinou uma série de diretrizes a serem levadas a cabo para reparação
de danos, prevendo a criação de uma fundação gerenciada pelas próprias
empresas. A condução desse processo não contou com consulta ao povo
Krenak e ao Ministério Público Federal, responsável pelas questões
indígenas constitucionalmente. O MPF, no entanto, impugnou o chamado
“acordão”, porém este fora homologado pela justiça e liminarmente suspenso
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Os processos descritos neste tópico demonstram a fragilidade de
culturas vulnerabilizadas e negligenciadas pelo Estado, que contribuiu
diretamente para o extermínio da população Krenak ao longo de sua
trajetória.
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4. Conclusão
Em consonância com o exposto no presente artigo, entendemos que
as concepções de políticas públicas de preservação do patrimônio imaterial
indígena devem se pautar pelas perspectivas da realidade vividas em
comunidade, afastando a noção de patrimônio que deva ser estático e pouco
dinâmico, dedicado à observação pela sociedade. Ao contrário, essas
políticas devem ser moldadas à finalidade de uma preservação da cultura
vivenciada por essas populações, de modo dialógico e que preze pela
participação desses indivíduos como agentes transformadores e criadores de
cultura.
A

salvaguarda

dos

costumes

culturais

de

povos

indígenas,

principalmente no caso dos Krenak, deve se dar com a reconstrução das
matas, preservação dos rios e dos animais que fazem parte da cultura, de
modo que esses elementos ganhem força no cotidiano do povo e sejam
incorporados à vida em comunidade. Nesse sentido, as ações de reparação
se afastam daquela concepção de política imposta, propondo, assim, a
renovação do patrimônio imaterial a partir da vivência das comunidades, em
que o próprio povo possa ressignificar a cultura e os costumes dos antigos.
Logo, não bastasse as inúmeras normativas internacionais e nacionais
que visam à proteção e ao incentivo das práticas de cultura imaterial, caberia
ainda a instituição de políticas públicas a fim de efetivar essas normativas de
maneira mais adequada e eficaz. Vemos que existem normas de direito
internacional

que

protegem

o

patrimônio

imaterial,

mas

que

não

necessariamente todas são recepcionadas por todos os países. No caso
do Brasil, mesmo sendo pioneiro na preservação e valorização desse
patrimônio, ainda temos claras violações como explanado no caso Krenak.
Portanto, apesar de termos normativas e órgãos com o intuito de proteger o
patrimônio imaterial e de preservá-lo, esse tipo de patrimônio continua
sendo negligenciado e vem se perdendo com o tempo.
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Encontro Nacional da ANDHEP – Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas

23 a 25 de maio de 2016, UFES, FDV, UVV, Vitória (ES)

Grupo de Trabalho: GT 18 – Políticas da natureza e políticas de desenvolvimento: reflexões
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Territórios, Pluralismo Jurídico e Epistemicídio: os Limites dos Direitos Humanos Acríticos
frente às Estratégias de Reexistência das Populações Tradicionais
Ciani Sueli das Neves1

1. Introdução

O território corresponde ao lugar onde as pessoas desenvolvem suas formas de vida, onde
as relações sociais, econômicas, jurídicas e políticas são estruturadas, vinculando sujeitos e
consequentemente estabelecendo identidades. É a partir do território que os indivíduos
compreendem a sua condição de ser-estar no mundo, a qual é fortalecida pelas teias sociais que
se criam.
O território está, portanto, intrinsecamente ligado com a existência de um povo ou de
vários povos, e para eles, a expropriação deste corresponde à expropriação de sua própria
existência. Tal condição pode ser constatada pela forma como as populações tradicionais se
relacionam com o lugar de onde provêm ou ao qual estão ligadas. O direito ao território é, para
tais populações, mais que um direito formalmente reconhecido, pois corresponde à sua resistência
e ancestralidade, o seu direito à vida.
Obviamente em países permeados por desigualdades de diversas ordens, como o Brasil, a
garantia de tais direitos se constitui em desafios de ordem política e jurídica, uma vez que não
podem ser desconsideradas as relações de poder vigentes no seio dessa sociedade. O que há de
se considerar, ainda, que o reconhecimento formal não garante a efetividade imediata de tais
direitos, o que coloca o Estado brasileiro, por meio de suas instituições, sempre numa posição de
conflito para com os grupos que o demandam. O Estado assume, portanto, o papel de violador de
direitos – seja por ação, seja por omissão – no tocante à garantia dos direitos de seus cidadãos, e
no que diz respeito às populações tradicionais, a constatação nunca é diferente da ora referida.
Entretanto, afirmar que a relação entre Estado e populações tradicionais é uma relação tensa,
permeada por violações de direitos humanos, sem buscar entender as suas razões e as reais
motivações que constituem tais situações é uma afirmação reducionista que não contribui para a
busca por formas de solução dos conflitos. Por essa razão, este trabalho, ainda em
desenvolvimento, propõe-se a analisar a relação existente entre o território e a efetividade dos
direitos humanos das populações tradicionais, os meios utilizados para a preservação de sua
identidade, numa perspectiva de considerar as estratégias de reexistência destes povos, como
forma de garantir a sua continuidade e forjar a sua autonomia.
1

Mestre em Ciências Jurídicas (UFPB), Especialista em Direitos Humanos (UFPB), Bacharela em Direito (ASCES);
Professora do curso de graduação em Direito da FOCCA; email: cianisueli@gmail.com .
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2. A Compreensão do Território como um Direito Humano das Populações Tradicionais

A formação do Estado brasileiro é marcada pela presença constante de conflitos de
diversas ordens. Dentre eles, o conflito fundiário é um dos de maior destaque, dada a maneira
como foi constituída a estrutura fundiária brasileira desde os tempos da chegada dos povos
europeus. Desde os primeiros alvarás até a Lei de Terras2, o Brasil optou por modelos que
instituíam privilégios a determinados grupos no tocante à relação com a terra, favorecendo a tais
indivíduos a condição de detentores do território nacional, e, assim, destituindo, os habitantes
nativos3 de sua condição de poder sobre este para concentrá-lo nas mãos dos recém chegados,
mais adequados aos objetivos de domínio dos colonizadores. A destituição do território afetou,
sobremaneira, a identidade de tais sociedades, pois conforme afirma Eric Dardel:
Para as sociedades primitivas, a terra é poder pois ela é origem (é dela que
procede toda a realidade), presença (é no “seu encontro como uma paisagem que
se apresenta e se anuncia a ela que o presente se renova e se transmite como
uma reserva oculta de vigor e de força”), e força sobrenatural (“na base da
geografia dos povos primitivos, há um comportamento religioso, e é através desse
valor sagrado que se manifestam os ‘fatos’ geográficos (DARDEL, 1990, p. 74)

Tal concepção foi descartada pelos povos dominadores, que compreendiam a terra apenas
como um espaço para extração de riquezas e expansão de seu domínio político – econômico,
instituindo a concepção de território meramente como espaço geográfico, delimitado pelo aspecto
físico e disponível à demarcação com fins exploratórios. Contribuindo, portanto, para a não
percepção do território a partir da sua relação com os elementos constitutivos das relações de
pertencimento dos indivíduos aos locais dos quais são oriundos. Desse modo, o território foi se
solidificando como um privilégio dos grupos dominantes da sociedade brasileira, caracterizado
como um bem material de aspecto mercantil sem relação com valores identitários para os
indivíduos. A definição de território, nesse sentido, seria a de área terrestre, também considerada
como área geográfica, ou seja, a porção física do globo terrestre, constituída apenas pelo solo,
subsolo, espaço aéreo e mar territorial.
No decorrer do processo histórico pelo qual o Brasil vai se desenvolvendo ao longo do
tempo, diversas mudanças ocorrem no plano social e, consequentemente, afetam o plano jurídico.
2

A Lei nº 601, de 1850, ficou conhecida como Lei de Terras por regular as formas de acesso à terra a partir de sua
promulgação. Estabelecia em seu artigo 1º a proibição às formas de aquisição de terras que não fosse pela compra. Tal
determinação orienta o projeto do Estado brasileiro na manutenção de uma estrutura fundiária que beneficia um grupo
minoritário detentor dos privilégios vigentes na sociedade da época, para a qual a terra, como um bem, representava a
demonstração de poder no seu sentido mais amplo. O parágrafo primeiro do referido artigo merece destaque por
estabelecer a gratuidade das terras em áreas de limites do Império com países estrangeiros, obedecendo a uma
distância pré-determinada, local onde mais tarde serão encontrados os vários grupos de populações tradicionais, com
destaque para indígenas e quilombolas. A Lei de Terras é, portanto, um referencial na política fundiária brasileira,
figurando como um ato de Estado no tocante à garantia e efetivação de vantagens atribuídas ao grupo dominante na
sociedade, o que contribui para a perpetuação da idéia de propriedade de certas condições sociais que terminam por
desencadear conflitos, muitas vezes, evitáveis.
3
A abordagem a povos nativos faz referência aos primeiros habitantes do território quando da chegada dos
portugueses, a qual segundo as fontes históricas oficiais corresponde aos povos indígenas.
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Assim, a compreensão de território assume outro caráter sob o qual se passa a considerar que as
definições territoriais estão para além do espaço geográfico, constituindo, portanto, o espaço em
que as pessoas constroem a sua identidade como ser em si e ser no grupo. Território passa a ser,
então, o lugar a partir do qual as pessoas percebem a sua condição de ser e estar no mundo, é,
portanto, o lugar das estratégias de controle necessárias à vida social – uma outra maneira de
dizer que ela exprime uma soberania (SACk, 1986). Segundo Paul Claval:
A consideração da dimensão territorial traduz uma mutação profunda na
abordagem geográfica: falar em território em vez de espaço é evidenciar que os
lugares nos quais estão inscritas as existências humanas foram construídos pelos
homens, ao mesmo tempo pela sua ação técnica e pelo discurso que mantinham
sobre ela. As relações que os grupos mantêm com o seu meio não são somente
materiais, são também de ordem simbólica, o que os torna reflexivos. Os homens
concebem seu ambiente como se houvesse um espelho que, refletindo suas
imagens, os ajuda a tomar consciência daquilo que partilham (CLAVAL, 1999).

O território consiste, portanto, no laço de ligação dos indivíduos com os lugares de onde
provêm, contribui, dessa forma, para fortalecer o sentimento de pertencimento, ajuda na
cristalização de representações coletivas, dos símbolos que se encontram em lugares
memoráveis (BRUNET, 1992). Sendo assim, pode-se afirmar que o território constitui-se em
elemento indispensável à existência de seus integrantes, ou seja, o território aparece, deste ponto
de vista, como essencial, oferecendo àqueles que o habitam, condições fáceis de
intercomunicação e fortes referências simbólicas (CLAVAL, 1999), por essa perspectiva, a retirada
deste de forma não voluntária sugere a não percepção desta realidade. A definição de território
está, portanto, relacionada com a periodização da história a qual define como este será
organizado, ou seja, o que será o território e como serão as suas configurações econômicas,
políticas e sociais (SANTOS, 1985). Assim, a compreensão mais ampla de território forja uma
nova compreensão de direitos e de sujeitos desses direitos, considerando o dinamismo das
relações sociais e as mudanças das necessidades humanas.
O território passa a ocupar um lugar central no tocante à indispensabilidade da proteção e
garantia de direitos, figurando em diversas normas jurídicas como um bem jurídico a ser tutelado.
Nesse diapasão, a Constituição Federal de 1988 inclui o território no rol dos direitos a serem
protegidos pelo Estado brasileiro, tendo em vista a sua importância na preservação da memória e
da identidade dos povos que contribuíram para a construção da sociedade brasileira. Dentre
esses estão os quilombolas. Tal visão se corrobora a partir de suas participações nos diversos
setores da sociedade, as quais integram também, o patrimônio cultural do Estado brasileiro,
diversificando e enriquecendo, assim, o meio ambiente cultural nacional. Sob essa ótica, a
Constituição Federal de 1988 estabelece o reconhecimento dos direitos de tais povos como
direitos culturais, na perspectiva de se proteger a memória dessas populações e assim, preservar
o memorial coletivo da sociedade brasileira como um todo, conforme estabelecido pelo artigo 216,
da nossa Carta Maior, dada ênfase ao parágrafo 5º, que faz referência expressa ao compromisso
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com a preservação, por meio do tombamento, de todos os documentos e sítios detentores de
reminiscências históricas dos antigos quilombos4.
Embora legalmente definido como um direito cultural, o território compreende,
efetivamente, um direito humano, do qual as populações tradicionais não podem prescindir. Tendo
em vista ser o território o espaço onde as pessoas desenvolvem suas formas de ser, viver e estar
no mundo, onde elas manifestam todas as expressões de sua existência. Faz-se necessário
reconhecer esta possibilidade, uma vez que a concretização dos direitos humanos demanda um
espaço físico para sua aplicabilidade e uma adequação à forma de vida e às necessidades dos
seus destinatários, configurando-se, assim, pelas técnicas, pelos meios de produção, pelos
objetos e coisas, pelo conjunto territorial e pela dialética do próprio espaço, conseguindo penetrar,
conforme suas proposições e metas, na intencionalidade humana (SANTOS, 2002). Assim, o
território assume um papel de elemento indispensável à garantia da dignidade humana, em
especial às populações tradicionais5, amparado pelos princípios da indivisibilidade, universalidade
e interdependência dos direitos, cuja interpretação pode ser procedida extensivamente à
Declaração de Viena (1993), que estabelece tais características aos direitos humanos. Tal
perspectiva é vislumbrada em diversos instrumentos internacionais de direitos humanos como o
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC); Convenção 169 OIT;
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento; Declaração sobre a Biodiversidade Biológica
dentre outros6.
Em todos os instrumentos internacionais os quais reconhecem o território como um direito
a ser protegido pelos Estados, há uma referência explícita a essa proteção no tocante à defesa
dos interesses das populações tradicionais, considerando que o território constitui o elemento
primordial para a existência e continuidade de tais populações, o que vincula os Estados
signatários a desenvolverem os meios de proteção, garantia, respeito e implementação de tais
direitos. Tal visão é percebida no artigo 1º, cardinal 3, do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais:
Artigo 1º
3. Os Estados-partes no presente Pacto, incluindo aqueles que têm
responsabilidade pela administração dos territórios não autônomos e territórios
sob tutela, devem promover a realização do direito dos povos a disporem deles
mesmos e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta
das Nações Unidas (PIDESC, 1966, artigo 1º. 3).

4

Para efeitos de comprovação, vide artigo 216 da Constituição Federal de 1988, na íntegra, bem como o parágrafo 5º,
especificamente no tocante à memória dos povos quilombolas.
5

O conceito de populações tradicionais corresponde ao utilizado na definição dada pela Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT, instituída pelo Decreto nº6.040, de 07
de fevereiro de 2007.
Art. 3º Para fins deste Decreto e do seu Anexo compreende – se por:
I – Povos e Comunidades Tradicionais : grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição.
6
O Estado brasileiro é signatário de todos esses instrumentos internacionais de direitos humanos.
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Recordamos que o artigo 4º estabelece:
Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem que, no gozo dos direitos
assegurados pelo Estado, em conformidade com o presente Pacto, o Estado só
pode submeter esses direitos às limitações estabelecidas pela lei, unicamente na
medida compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente com o fim de
promover o bem-estar geral numa sociedade democrática (PIDESC, 1966, artigo
4º).

No tocante ao ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 1988, ao
incorporar os tratados internacionais de direitos humanos no rol dos direitos fundamentais (artigo
5º, §§1º, 2º e 3º), reconhece o caráter de exigibilidade de tais direitos, viabilizando o surgimento
de mecanismos legais cuja função seja o cumprimento dos tratados internacionais através de
ações concretas empreendidas pelo Estado brasileiro, admitindo publicamente a posição
inovadora acerca dos direitos humanos como princípio fundamental a reger o Estado brasileiro
nas suas ações. Nas palavras de Jayme Benvenuto Lima Júnior:
A Constituição de 1988 inova também ao incluir na lista de direitos fundamentais
não apenas os direitos humanos civis e políticos, mas também os direitos sociais,
com o que o constituinte adotou o princípio da indivisibilidade e interdependência
dos Direitos Humanos, através do qual o valor da liberdade se conjuga ao valor da
igualdade, não havendo como divorciar os direitos de liberdade dos direitos de
igualdade. Nesse sentido, transformou também os direitos humanos econômicos,
sociais e culturais em elementos integrantes das cláusulas pétreas da
Constituição, imutáveis, portanto, até que haja outro processo constituinte
legítimo. Para tanto, a intenção óbvia do constituinte foi proibir retrocessos no
campo das garantias aos direitos humanos (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 57)

Sob tais aspectos, o ordenamento jurídico interno prossegue no seu propósito legal de
confirmar o Estado como o ente garantidor de direitos, à medida que estabelece, por meio da
Carta Maior, o dever de proteger tais direitos. Segundo Jayme Benvenuto Lima Júnior:
Os artigos 215 e 216 procuram atender à concepção pela qual a universalização
dos direitos humanos deve ser compatível, na medida do possível, com o respeito
às culturas e manifestações culturais dos povos e regiões dos países e entre os
países. Pelos referidos artigos, o Estado brasileiro se compromete a garantir o
pleno exercício dos direitos culturais, por meio da proteção das manifestações
culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, assim como de outros grupos
participantes do processo civilizatório nacional, na tentativa de garantir respeito ao
patrimônio cultural do país, provavelmente em reparo às injustiças cometidas no
passado, notadamente em relação aos povos indígenas e negros (LIMA JÚNIOR,
2001, p. 64)

Sob esse prisma, estão os povos quilombolas, assim identificados em virtude do passado
escravocrata brasileiro, no qual escravizados das mais diversas etnias africanas e em todas as
regiões do País, empreenderam fugas e constituíram organizações comunitárias como forma de
resistência à escravidão, sendo assim chamados de quilombos. A existência contemporânea
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desses segmentos sociais insere-os no conjunto de populações tradicionais7, permitindo-lhes o
gozo de direitos pertinentes a tais grupos específicos, conforme dispõe a Convenção 169 da OIT
(1989), a qual é relativa aos povos indígenas e tribais em países independentes. O Estado
brasileiro reconhece, por meio do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT – 1988), o direito definitivo de propriedade às terras ocupadas pelas comunidades
quilombolas:
Art. 68 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectivos (ADCT, 1998, artigo 68)

O reconhecimento, pelo Estado brasileiro, dos quilombolas como populações tradicionais
corresponde

à

necessidade

de

permanência

para

com

esses

grupos

populacionais

remanescentes de escravizados, e também, como uma forma de garantir a preservação de sua
identidade cultural, configurando, assim, um ato de afirmação da história nacional, uma vez que
estes participaram do processo de constituição do patrimônio global brasileiro, embalado por
formas próprias de viver e se relacionar. Desse modo, garantir o território das populações
quilombolas consiste em garantir amplamente os direitos humanos de tal segmento, uma vez que
este deve ser “entendido como um direito fundamental, por tratar de questões associadas à
dignidade humana, no âmbito das relações dos quilombolas com a terra” (NASCIMENTO, 2010, p.
25).
Desta feita, caberá ao Estado o papel de garantidor do território para essas populações,
não apenas sob a perspectiva de direito cultural, mas também pela perspectiva de constituir um
direito social, pois é pela relação com o território que as condições reais para o exercício da
dignidade humana vão se concretizar. Nas palavras de Débora Duprat:
Para comunidades tradicionais, a terra possui um significado completamente
diferente da que ela apresenta para a cultura ocidental hegemônica. Não se trata
apenas de moradia, que pode ser trocada pelo indivíduo, sem maiores traumas,
mas sim do elo que mantém a união do grupo, e que permite a sua continuidade
no tempo através de sucessivas gerações, possibilitando a preservação da
cultura, dos valores e do modo peculiar de vida da comunidade étnica. Privado da
terra, o grupo tende a se dispersar e a desaparecer, tragado pela sociedade
envolvente. Portanto, não é só a terra que se perde, pois a identidade coletiva
também periga sucumbir. (DUPRAT, 2007, p.83).

Uma vez que o Estado tem a função constitucional de promover direitos, e por essa razão,
se lhe atribui a prerrogativa de respeitar e garantir os direitos já existentes, cabe-lhe, portanto, o
dever de primar pela instituição de mecanismos viabilizadores da garantia do direito ao território,
bem como preservar os já existentes, conforme o faz formalmente nos mecanismos legais de
direito interno e no direito internacional, incluindo-se os mecanismos internacionais de direitos
humanos.
7

De acordo com a definição da Política Nacional de Populações Tradicionais, adotada pelo Brasil.
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Sob essa perspectiva, os direitos pertinentes às populações tradicionais estão garantidos
pelo Direito positivo, o que lhes dá um caráter de obrigatoriedade perante o Estado brasileiro.
Entretanto, o amparo legal não tem sido suficiente para garantir a efetivação de tais direitos, o que
pode ser percebido cotidianamente quando do acompanhamento de noticiários das mais diversas
modalidades no tocante aos conflitos envolvendo essas populações. Na maior parte dos casos, os
conflitos

envolvendo

populações

tradicionais

versam

a

partir

da

implementação

de

empreendimentos de caráter desenvolvimentista, os quais poderão causar grande impacto na
região em que as populações tradicionais estão localizadas, ou ainda, poderão resultar na retirada
– quase sempre forçada – dessas populações de seu lugar de existência. Associados aos
empreendimentos desenvolvimentistas estão também os conflitos deflagrados por setores estatais
que visam destituir tais populações de seu território sob o discurso da promoção do
desenvolvimento e da inclusão social.
3. Território e as Populações Tradicionais: um Cenário Permeado por Conflitos e
Epistemicídio

Diante do lugar que o território passa a ocupar na contemporaneidade e sua importância
para a continuidade dos grupos tradicionais, e em virtude da relação de simbiose que estes
mantêm com o espaço no qual vivem e desenvolvem suas relações, os conflitos de ordem
fundiária são uma rotina com a qual tais segmentos populacionais têm se deparado e que têm
sido assistidos corriqueiramente pela sociedade brasileira.
Considerada a importância que o território apresenta para tais grupos e a condição
marginal a que estiveram historicamente expostos, a qual compreende um dos mecanismos de
execução do projeto político brasileiro de favorecimento de segmentos sociais favorecidos em
detrimento das violações de direitos de toda ordem de grupos populacionais subalternizados,
percebe-se que a forma de condução política pelo Estado brasileiro de suas ações denota a
adoção do modelo de ações baseadas no fazer viver e deixar morrer. Ou seja, as escolhas feitas
pelo Estado brasileiro dão-se sob a ordem da biopolítica, que consiste em usar o poder político
para exercer o governo de si e dos outros, de forma a conduzir a população no sentido de atender
aos interesses que permeiam as relações de poder, que estabelecem a governamentalidade.
Os conflitos desencadeados no País, que tocam diretamente as populações tradicionais,
compreendem as práticas estatais formuladas para atender a objetivos específicos de grupos
sociais determinados, cujas principais razões demonstram-se escamoteadas pelo discurso do
desenvolvimento e da inclusão. Os projetos de grande impacto, também chamados de
megaprojetos, implantados em todas as regiões do País, e geralmente em áreas com presença de
populações tradicionais evidenciam a escolha política baseada no objetivo de atender às relações
de poder hegemônicas. À medida que o Poder Público desconsidera as necessidades e
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características das populações tradicionais para atender aos interesses de grupos minoritários 8
detentores dos meios de produção e do poder político, há uma definição por quais grupos deverão
ter sua humanidade reconhecida e, consequentemente, seus direitos garantidos, e cuja identidade
deve ser preservada.
Nesse sentido, as ações desencadeadas por tais projetos terminam por contribuir para a
expropriação dos territórios, configurando, consequentemente, numa ameaça à identidade dos
sujeitos e na impossibilidade de garantia dos direitos humanos desses grupos. Poder-se-ia
exemplificar a alegação a partir de três casos emblemáticos: o território quilombola de Alcântara
(Maranhão); o Quilombo Rio dos Macacos (Aratu/ Bahia) e o Distrito Quilombola de Conceição
das Criolas (Salgueiro/ Pernambuco). Nos três casos, os maiores conflitos vivenciados pelas
populações locais têm o Estado ocupando o lugar de ente violador.
Em Alcântara desde 1950, após a instalação de uma base de lançamento espacial, as
pessoas vêm sendo expulsas de suas terras, e sofrendo ameaças constantes, o que resultou na
dispersão das comunidades, que, em virtude das violências que as vitimou, migraram para a
capital do estado (São Luís), passando a ocupar uma área de mangue, localizada na região
periférica da cidade, com explícita ausência do Estado e forte presença de setores do crime
organizado9. Em entrevista concedida a esta pesquisadora, no dia 15 de junho de 2011, os
entrevistados afirmaram que:
Depois da migração forçada de Alcântara para São Luís, a gente foi morar num
bairro que demos o nome de bairro da Liberdade. Já faz mais de 50 anos que as
famílias migram de Alcântara para este bairro, como é muito antigo, a gente tem
uma certa infra-estrutura, porém, a maior parte das famílias ainda vinculadas aos
costumes tradicionais de Alcântara mora em palafitas, em meio aos esgotos a céu
aberto, insetos e ameaçadas ou cooptadas por setores do crime organizado. O
bairro da Liberdade tem a maior população negra de São Luís, chega a ser mais
de 80% da população. A expulsão começou com a instalação da base de
lançamento espacial instalada pelo Exército Brasileiro, no começo prometeram o
céu e a terra, disseram que iam contratar a população local para os postos de
trabalho e recrutar os jovens para o serviço militar. O que ocorreu, no entanto, foi
a aquisição de parte das terras por valores muito baixos, expulsão das famílias
que resistiam à presença dos militares na região, e estupros de mulheres e
meninas, além da transmissão de DST’s. Aí muitas famílias migraram de Alcântara
para São Luís para se protegerem das violências dos militares (entrevista
10
concedida em 15 de junho de 2011 )

8

Entenda-se aqui minoria no sentido quantitativo, ou seja, os grupos formados por poucos indivíduos, mas que exercem
o poder político-econômico em uma sociedade baseada em relações desiguais, como a brasileira. Para ilustrar essa
afirmação, poder-se-ia adotar o que Elisa Larkin do Nascimento classifica como padrão de humanidade: sujeito
masculino, branco, proprietário, heterossexual. Os que não se enquadram nesse arquétipo, ou seja, as minorias
políticas – que compreendem o maior contingente populacional do país – seriam considerados os não humanos, cuja
presença/existência afronta cotidianamente o padrão humano. Nesse sentido, as populações tradicionais estariam
inseridas no padrão não humano.
9

Informações coletadas por meio de entrevistas às lideranças comunitárias do bairro e do Movimento de Luta pela
Moradia Popular no Maranhão, para a atividade de pesquisa do Projeto Mapa das Desigualdades Raciais no Nordeste
Brasileiro, realizado no período 2010 – 2011, com apoio financeiro de Oxfam GB e Fundação Kelloggs. .
10
Entrevista concedida a Ciani Sueli das Neves, 2011, São Luís. Conforme acordado com os entrevistados, os nomes
foram omitidos a fim de ser resguardada a identidade dos participantes.

243

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Em Rio dos Macacos (Bahia), a Marinha do Brasil tem praticado os mais diversos atos de
violência, com o objetivo de expulsar os moradores da área para que a mesma possa ser usada
para a extensão da base naval localizada na região. A revista Carta Capital tem veiculado com
freqüência matérias contendo relatos de invasões das residências dos moradores durante a
madrugada, por fuzileiros ostensivamente armados, direcionamento de armas para crianças e
idosos, proibição de melhorias nas casas que sofreram avarias em decorrência das últimas
chuvas ocorridas na área, e corte de energia elétrica numa área com crianças, idosos e pessoas
doentes. Nesse caso específico em que o Estado brasileiro tem agido como violador de direitos
humanos há ainda um elemento reforçador que é o Poder Judiciário, o qual vem atuando
sucessivamente como detonador ou mantenedor dos conflitos.
Embora venham ocorrendo negociações, mediadas pela Defensoria Pública da União,
Ministério Público, Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR) e Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, além da atuação do INCRA/BA, que produziu com
agilidade o Relatório de Identificação do Território, o juiz da 10ª Vara Federal de Salvador
consentiu a reintegração de posse da área em benefício da Marinha, depois de ter sido firmado
um acordo para que fosse esperado o desfecho das negociações pelo Governo11. O Estado
brasileiro, por meio de seus agentes, atua pela violação dos direitos humanos da população
quilombola de Rio dos Macacos, afrontando, assim, toda a legislação interna bem como os
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Opta, inclusive, pela
interdição a todos os direitos aos quais a população faz jus, cuja viabilidade se dá pela disputa
que se faz em torno do território.
Em Conceição das Criolas (Pernambuco), os conflitos se dão por outra ordem, embora
também protagonizados pelos agentes estatais. A área é um referencial de resistência da luta
quilombola para todo País. Após muitos anos de enfrentamento com os fazendeiros da região e
com os agentes do Poder Público, obteve a titulação de seu território como quilombola.
Obviamente a conquista é resultado do empenho de seus moradores, que ao longo do processo
tornaram-se lideranças comunitárias, atuando com o objetivo de garantir a manutenção do
território. Inseriram-se em vários espaços políticos, desde os movimentos sociais até os espaços
formais de poder12. Porém, o acesso a direitos na região parece se dar de forma demasiado

11

Informações disponíveis em: http://www.cartacapital.com.br, edições de 05 de junho de 2012 e de 16 de agosto de
2012, sob os respectivos títulos: Base de Aratu: um Oásis Sitiado; e É Como se a Gente Ainda Vivesse em uma
Senzala.
12
Conceição das Criolas elegeu por dois mandatos consecutivos a liderança quilombola Givânia Silva, que foi
vereadora de Salgueiro e conseguiu garantir vários direitos para a população quilombola no município. O mandato na
vereança permitiu a Givânia Silva levar as demandas por direitos a vários espaços políticos e a construir alianças
políticas de cunho nacional e internacional em benefício da comunidade. O resultado deu-se pela constituição de
espaços institucionais dentro do território quilombola que serviram de mecanismos para fortalecimento da luta
quilombola no interior do quilombo. Simultâneo ao mandato de Givânia Silva, outras lideranças da comunidade
passaram a ocupar espaços de representação política em espaços de poder diversos como: a coordenação da CONAQ
e da ACONERUQ; Conselho Estadual dos Direitos da Mulher; Fórum Estadual de Educação Étnico-Racial; Conselho
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Rede de parceiros da Action Aid; Rede de Parceiros do
UNICEF em vários programas desenvolvidos para amparo à infância; GT Racismo do MPPE. Em 2006 Givânia Silva é
convidada pela ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Matilde Ribeiro, para
assumir a diretoria de Políticas Quilombolas daquela secretaria especial. Após as mudanças ocorridas no Governo,
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limitada e conflituosa, deixando a impressão de que as pessoas estão expostas a significativas
situações de vulnerabilidade. Apesar de ser um dos territórios quilombolas com titulação já
homologada, o acesso à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte e condições de
desenvolvimento da produção local sofrem limitações, o que dificulta, quando não chega a
interditar, a promoção da dignidade humana da população quilombola naquela localidade.
O que vislumbra que apesar de a legislação brasileira estabelecer a obrigatoriedade em se
garantir os direitos humanos das populações tradicionais, a ação política do Estado brasileiro,
desencadeada por vários de seus agentes, apresenta-se pela condução de um projeto político de
contornos bem elaborados, cuja materialização nos leva a indagar se há conflito entre a
ineficiência do Poder Público em garantir tais direitos ou opção política, conforme Eduardo
Fernandes de Araújo:
Vislumbramos que esta dificuldade não se encontra apenas na falta de
aparelhamento do Estado ou por um viés de “demanda nova”; também não está
reduzida à questão jurídica procedimental, mas sim, enquanto demanda
potencializadora de enfrentamentos locais que repercutem em ações nas áreas
políticas, jurídicas, econômicas e culturais. A ineficiência do Estado se apresenta
enquanto impulsionadora de conflitos, colocando as comunidades quilombolas em
atrito direto com coronéis políticos, latifundiários, multinacionais, setores do
próprio Estado, empresários que atuam com a especulação imobiliária. A função
do Estado nesses casos seria de mediar e solucionar as situações sob o comando
dos princípios e regras constitucionais (ARAÚJO, 2008).

A efetivação dos direitos humanos são as prestações estatais enunciadas em normas e
princípios constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos grupos vulneráveis,
dentre os quais estão as populações quilombolas, sendo o Estado o responsável direto pelo
atendimento desses direitos. Porém, esse mesmo Estado tem se comportado como o agente
lesionador dos direitos ora referenciados. Assim, caberia indagar quais são as razões pelas quais
o agente estatal lesiona um direito cultural. Se o ato de lesar tal direito tem relação com a negação
dos direitos sociais, uma vez que estes estão inseridos na ótica dos direitos fundamentais. E
ainda, quais implicações esse contexto de violações de direitos traz para a promoção da
dignidade humana, elemento inerente à fundamentação do Estado Democrático de Direito que se
proponha estabelecer uma relação política na qual figure a descolonização do poder?
4. Território e os Entraves para a Cidadania das Populações Tradicionais

A discussão que se trava sobre território na contemporaneidade apresenta-se de modo
transcendente à dimensão geográfica, revelando, assim, os movimentos de fundo da sociedade

Givânia Silva assume a divisão de políticas quilombolas do INCRA e atualmente é responsável na Diretoria de Saúde da
População Negra do Ministério da Saúde, pelo capítulo de saúde da população quilombola, e mestranda em Ciência
Política na Universidade de Brasília. Toda essa trajetória de representatividade política representa o produto da
importância política de Conceição das Criolas como referencial de resistência para a luta do povo quilombola.
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(SANTOS, 2000, p.79). Tal compreensão permite identificar o território como um espaço de
compartimentação das relações estabelecidas na sociedade. Conforme Milton Santos:
Os territórios tendem a uma compartimentação generalizada, onde se associam e
se chocam o movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular
de cada fração, regional ou local, da sociedade nacional. Esses movimentos são
paralelos a um processo de fragmentação que rouba às coletividades o comando
do seu destino, enquanto os novos atores também não dispõem de instrumentos
de regulação que interessem à sociedade em seu conjunto (SANTOS, 2000, p.
80).

A compreensão formulada por Milton Santos sobre território permite perceber que, sob
essa nova perspectiva, constitui-se num elemento transcendente à sua tentativa de
enquadramento a uma definição específica, determinada, neutralizadora das relações sociais,
numa perspectiva físico-geográfica, admitindo-se, portanto, que território é sem dúvida uma noção
geográfica, mas é antes de tudo uma noção jurídico-política: aquilo que é controlado por um certo
tipo de poder (FOUCAULT, 1976, p. 90).
Assim, a compreensão atual de território está associada com as relações de poder que se
estabelecem no âmago de grupos sociais ou de uma sociedade, tendo em vista que o território
nasce das estratégias de controle necessárias à vida social (SACK, 1986). Corresponde, portanto,
à projeção sobre um espaço determinado de estruturas específicas de um grupo humano, que
inclui a maneira de repartição e, gestão ou ordenamento desse espaço (BRUNET et al., 1992, p.
436).
O território assume, portanto, várias facetas numa sociedade e recebe várias
classificações, que variam desde os conceitos sociológicos até os conceitos jurídicos. A
multiplicidade de classificações está associada com os elementos constitutivos dos grupos sociais
que mantêm relações com o território, figurando, assim, como um elemento indispensável para a
garantia de direitos, e exatamente por essa característica, também como um elemento propulsor
de conflitos, uma vez que o território passa a ser formado no desenrolar da História, com a
apropriação humana de um conjunto natural pré-existente, considerando-se a importância de seus
aspectos sociais, econômicos e culturais (SANTOS, 2003). Constitui-se, sobretudo, por meio de
relações de poder, que formam concepções de mundo e de direitos aos seus integrantes,
arbitrando comportamentos identificadores dos danos e das possibilidades (FOUCAULT, 2005),
transparecendo, assim formas pelas quais nossa sociedade definiu tipos de subjetividade, formas
de saber, e, por conseguinte, relações entre o homem e a verdade que merecem ser estudadas
(FOUCAULT, 2005).
As populações tradicionais aparecem nessa relação estabelecida entre o ser humano e a
verdade quando se faz referência ao direito ao território. O território compreendido como
localização dos sujeitos, a partir de sua concepção do ser – estar no mundo, define o que será
chamado pela Antropologia de identidade.
A identidade, como prática constituinte e constituída pelas relações entre seres humanos,
também está associada a interesses, à produção de saberes e à construção da verdade,
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fomentando perspectivas e necessidades. Nessa lógica, o território estabelece uma relação
indissociável com os direitos humanos, uma vez que a sua condição de direito cultural, demanda a
aplicabilidade de outros direitos igualmente indispensáveis e interligados, a fim de possibilitar o
desenvolvimento e a continuidade dos povos tradicionais. É no território, em seu sentido mais
amplo, que os direitos humanos encontram condições concretas de serem materializadas.
Há, portanto, uma indivisibilidade desses direitos (culturais e sociais) no âmbito de sua
imprescindibilidade para a garantia da dignidade humana, uma vez que são esses direitos “um
modo de se apropriar da herança (uma certa herança) da modernidade e de assumir a promessa
de igualdade e justiça com que acenaram” (TELLES, 2006).
A compreensão individualizada sobre certos direitos termina por dificultar que o Estado
cumpra o seu papel de garantidor dos direitos na sua integralidade, desconsiderando, a
consagração atribuída, pela Constituição, aos direitos humanos como direitos fundamentais
(SANTOS, 2011, p. 78). Assim, entende-se que à medida que o Estado Brasileiro é instituído do
dever

legal de garantir

o direito ao território das populações tradicionais,

assume

compulsoriamente a obrigatoriedade em garantir os demais direitos desses segmentos, uma vez
que o seu papel (do Estado) é o de ente promotor de direitos, “os quais estão inseridos no rol de
âncoras de uma democracia” (SANTOS, 2011, p. 78). Tal condição apresenta-se de forma
indispensável para a constituição de um Estado democrático de direito, detentor de um sistema
jurídico plural, cujas fontes de inspiração estão nas fontes do próprio Direito, que “se alimenta da
vida, de suas instâncias, mutações e inspirações” (FACHIN, 2001). Sob tal diapasão, o resultado
é, muitas vezes, o desencadear de conflitos, que desestabiliza comodidades, e tem no litígio o seu
agente evidenciador. Mais que um detonador de desestabilizações, o litígio é a resposta material
dos personagens envolvidos na cena político-jurídica que envolve o território.
A associação do direito ao território como uma condição imprescindível para a efetividade
dos direitos humanos das populações tradicionais constitui-se no que Cláudio Souto classifica
como uma “perspectiva do direito que não pode ser visto enquanto algo romântico, que traga
consigo uma expressão envergonhada porque não está amparado no Estado, esse direito se
solidifica enquanto legitimidade ‘reconhecida pela ciência e pelo sentimento’ “(SOUTO, 2002).
Assim, diante das mudanças advindas do dinamismo das necessidades humanas que
decorrem na imposição de mudanças para o direito, o Estado passa a se situar numa
encruzilhada de escolhas a fazer, na qual terá de optar por um caminho, cuja opção nunca será
neutra, considerando-se as relações de poder que se lhe constituem. Ao Estado caberá, em tal
encruzilhada, escolher, portanto, entre o “fazer viver e o deixar morrer” (FOUCAULT, 1999)
quando da tomada de suas decisões.

5. Apenas Começamos...
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Longe de concluir a abordagem sobre o tema aqui tratado, porém pela necessidade em se
dar um encerramento à discussão proferida neste espaço, caminha-se para uma pausa às
questões aqui trazidas.
A relação existente entre território e populações tradicionais compreende-se por um caráter
de indissociabilidade, tendo em vista que é no território que as pessoas constituem suas relações,
seus modos de vida, suas formas de ser-estar no mundo. No território são firmadas as relações
de poder entre os grupos que o ocupam e sobre ele desenvolvem sua identidade.
O território compreende também o espaço sobre o qual se torna possível a efetivação dos
direitos humanos de seus respectivos grupos populacionais. O que demanda do Poder Público a
observância das características específicas de tais grupos a fim de se garantir a efetividade dos
respectivos direitos.
Sendo este um trabalho ainda em desenvolvimento, as questões trazidas apontam para a
formulação de entendimentos, compreensões que visem ampliar a leitura de território e sua
importância para os direitos humanos das populações tradicionais. A desconsideração do
elemento territorial quando da adoção de ações pelo Poder Público contribuem por expor esses
grupos populacionais a situações de vulnerabilidade frente a contextos sociais abrangentes,
colocando em risco a continuidade de suas formas de vida, sua cultura, sua identidade.
Relegando-as ao que Débora Duprat chamaria de etnocídio.
Assim, compreenderia formas de concretização da biopolítica pelo Estado brasileiro. Ou
seja, o desenvolvimento de ações que tenham por base a regulação da vida dos sujeitos pelo
Estado ou pelo poder político. Desse modo, a exposição de tais sujeitos a cenários favorecedores
do etnocídio corresponde a uma forma “sutil” de dar continuidade ao extermínio de certos
segmentos, ação embalada e fundamentada no racismo e na violência que o reflete, o que dá
condições materiais para a execução do “fazer viver e deixar morrer”. Em outras palavras, na
escolha política sobre quem tem o direito de viver e quem deve ser deixado morrer. Nesse
sentido, no formato de Estado que se tem quando falamos de Brasil, as populações tradicionais
encontram-se inseridas no segundo grupo, e por tais razões a resistência e o enfrentamento a
essas condições de vulnerabilidade são os meios que elas encontram de refazer o cotidiano e
continuarem o legado de sua existência, cujo propósito consiste na sua reexistência.
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