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RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma análise acerca do processo de reorganização sócio-
espacial pelo qual o povoado Porto do Mato, localizado no município de Estância/SE vem 
passando desde o final da década de 1970, impulsionado principalmente pela atuação da ONG 
ASPED. Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se do método fenomenológico. Já os 
instrumentos de investigação utilizados foram observação direta, registro e levantamento 
fotográficos e entrevista semi-estruturada. Diante das investigações realizadas, foi constatada 
uma melhoria significativa das condições sócio-econômicas da população local proporcionada 
pela ASPED. Porém a referida ONG, ao atuar no povoado em questão, envolveu a 
comunidade em uma relação de dependência, não contribuindo com a autonomia da 
população local. 
Palavras- Chave: povoado Porto do Mato, ASPED, transformações sócio-espaciais 

 
 

ABSTRACT 

In this article, we analyze the process of socio-spatial reorganization whereby the village 
Porto do Mato, located at the Estância County, SE has been going since the late 1970s, mainly 
driven by the performance of ONG ASPED. To achieve this purpose, we used the 
phenomenological method. Already the research instruments used were direct observation, 
recording and photographic survey and semi-structured interview. In the face of 
investigations, we observed a significant improvement in the socioeconomic conditions of 
local population provided by ASPED. However such ONG, to operate in the village in 
question, involved the community in a relationship of dependency, not contributing to the 
autonomy of the local population. 
Keywords: Porto do Mato Village, ASPED, socio-spatial transformations. 

                                                 
1 Este trabalho é fruto da monografia realizada no curso de Geografia Bacharelado, defendida no ano de 2006, o que 
culminou na pesquisa desenvolvida no curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, intitulada “A 
Sustentabilidade das Relações Sócio-espaciais em Comunidades Litorâneas/SE, concluída no ano de 2009. 
 
2 Doutoranda em Geografia- NPGEO/UFS; 
Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente- PRODEMA/UFS;  
Licenciada e Bacharel em Geografia 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As interpretações realizadas acerca do espaço vivenciado, podem contribuir para 

diagnosticar as idéias que um grupo possui de um lugar, sendo possível implementar 

intervenções condizentes com as necessidades apreendidas. 

 Nesse sentido, pretende-se analisar as transformações pelas quais passou o Povoado 

Porto do Mato, localizado no município de Estância/SE, partindo das alterações das condições 

socioeconômicas que o caracterizaram, e das possíveis melhorias sofridas, atrelando-as à 

presença de uma Organização Não-Governamental - Associação Social Pastoral Esperança de 

Deus (ASPED), uma instituição de caráter religioso, calcada nos moldes do catolicismo, como 

fator relevante das transformações sofridas, procurando entendê-las dentro do processo de (re) 

organização espacial, de forma que a percepção dos sujeitos sociais locais em relação a essas 

modificações esteja inserida neste estudo. 

As ONGs se caracterizam como um grupo social organizado, sem fins lucrativos, 

constituído formal e autonomamente, evidenciado por ações de solidariedade no campo das 

políticas públicas e pelo legitimo exercício de pressões políticas em proveito de populações 

excluídas das condições da cidadania. Assim, busca-se um entendimento da atuação de uma 

destas instituições (a ONG-ASPED) dentro de um determinado espaço - o povoado Porto do 

Mato.  

Analisar as transformações espaciais vividas pelo lugar é essencial para o 

entendimento das relações que se processam dentro da comunidade, pois, o lugar deve ser 

visto como um intermédio entre o mundo e o indivíduo. É esta realidade de transformações e 

dinamismo que está recriando a cada momento, uma relação permanentemente instável e 

mediada pela ação política e social. 

 Com este estudo, não se pretende chegar ao ponto final, mas considerações que dêem 

margem para novas investigações, sobre a organização espacial e percepção no povoado Porto 

do Mato. 

 

2. MÉTODO DE ANÁLISE E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

2.1- Sobre o Método Fenomenológico 

Tratando o espaço como um fenômeno, temos que percebê-lo como objeto de 

manifestação do seu(s) sentido(s) e como estrutura que reúne existência e significação homem 
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e mundo, pois esta é a concepção de fenômeno que consideramos, e é nesta linha de 

pensamento que gira a concepção fenomenológica. 

Abordar um homem cultural, considerando seus de sentimentos, valores e preferências 

é uma tarefa que envolve um exercício subjetivo do olhar, o qual encontra na fenomenologia, 

seu norte. Relph (1979) ao vislumbrar uma fenomenologia, assim como Buttimer (1995) e 

outros autores ajudam a conduzir as discussões a respeito da complexidade da experiência do 

mundo vivido dentro de uma visão geograficamente fenomenológica.  

Dentro do enfoque fenomenológico não há a pretensão de se obter uma verdade 

absoluta para este estudo calcada na generalização das informações coletadas pelo 

pesquisador como sujeito, considerando a comunidade como objeto. Ao contrário, 

pesquisador e ‘pesquisados’ se fundem entre sujeitos e objetos, pois a realidade observada, 

assim o é, incluindo o próprio observador como parte dela.  

 

2.2- Instrumentos de Investigação 

A metodologia do trabalho foi desenvolvida a partir de um levantamento bibliográfico, 

definindo-se bases conceituais e teóricas da pesquisa. Foram feitas observações na área de 

estudo com o intuito de verificar aspectos da paisagem e da relação ASPED- comunidade. A 

entrevista semi-estruturada com “sujeitos-chave”, que objetivou apurar a percepção destes em 

relação às mudanças ocorridas na localidade exerceu um papel fundamental. Em outra etapa 

da pesquisa foi realizada uma coleta de dados a partir do Censo Demográfico 2000 do IBGE, 

com o intuito de levantar informações de cunho socioeconômico sobre a área de estudo. Fez-

se necessário também, um levantamento fotográfico como ferramenta de ilustração 

comparativa das mudanças na paisagem da área de estudo. Para finalizar, fez-se um 

tratamento qualitativo dos dados levando- se em consideração o método de análise aqui 

exposto. 

 

3- O LUGAR COMO MATERIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES COTIDIANAS 

 

 O homem, através da ciência geográfica, ao longo de sua trajetória histórica vem 

desenvolvendo o estudo da categoria espaço, e nesta evolução, tem buscado entender a 

importância desta categoria para as análises e reflexões de fenômenos sociais, culturais, 

naturais, entre outros. 

Partindo dessa vertente, elementos da intersubjetividade podem ser empregados para 

se pensar o espaço geográfico, especialmente numa perspectiva de leitura de espaço enquanto 
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espaço vivido. Este se apresenta impregnado e impresso nas percepções do indivíduo e de 

todos os outros sujeitos. A percepção não é um ato estático ou formado de sucessão de 

quadrantes enfileirados, como um rolo de filme, e sim, um conjunto de ações dinâmicas.  

Assim, a base central deste estudo nos remete à Geografia e às leituras acerca do 

espaço, a partir do arcabouço teórico que o considere como em constante mutação e em 

diversas dimensões, ou seja, um espaço vivo e dinâmico. Para prosseguirmos nas reflexões 

acerca da intersubjetividade e suas implicações na leitura do espaço geográfico, nesta 

perspectiva, faz-se essencial situarmos as discussões no campo da Geografia acerca da 

categoria “lugar”. 

O geógrafo Yi Fu-Tuan, traz à Geografia duas importantes obras: “Topofilia” (1980) e 

“Espaço e Lugar” (1983), ambos traduzidos para o português pela geógrafa Lívia de Oliveira 

na década de 1980. Nesta última obra, Tuan destaca a questão da experiência espacial a partir 

dos sentidos e da relação do corpo com o mundo. Tais experiências são para ele constituídas 

de pensamentos e sentimentos e o corpo e as posições em relação aos outros se dão enquanto 

relação com o espaço enquanto “lugar” (TUAN, 1980, p. 10-17, 42). 

O lugar, nesta perspectiva, carrega em si a característica de ser centro de significações 

que nem sempre são objetivos e que trazem em si a ambigüidade e o encobrimento das 

subjetividades que assim se relacionam. Edward Relph destaca a necessidade de sempre olhar 

o lugar como espaço a ser “descoberto” e cujos significados não são transparentes como se 

possa parecer às idéias referentes a este conceito. A relação intersubjetiva carrega em si uma 

carga obscura que, juntamente com as convenções sociais, impossibilitam que alcancemos a 

realidade em todas as suas dimensões (RELPH, 1979, p. 4). A necessidade de valorização da 

experiência é sempre salientada, pois apesar de possuir um poder limitado, se revela como a 

fonte mais próxima destes entornos da intersubjetividade, afastando os “fantasmas” das 

simplificações e resoluções.  

Com tal prerrogativa, o “lugar” é tido como um espaço concebido como necessário ao 

acontecimento das relações sociais. E mesmo que buscássemos novos espaços estaríamos 

sempre demandando um lugar como panorama do nosso fazer existencial.  

 

 
4. A ONG ASPED E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 
SÓCIO-ESPACIAL DO POVOADO PORTO DO MATO 
 
 

Fundada em 1977 e institucionalizada no ano de 1990, A Associação Social Pastoral 

Esperança de Deus exerceu influência direta sobre os moradores dos povoados, Saco do Rio 
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Real, Porto da Nangola, Santa Cruz do Abaís, e principalmente Porto do Mato, povoado no 

qual está implantada. A ASPED ainda exerceu influência indireta sobre todo o Litoral Sul de 

Sergipe. 

Segundo WANDERLEY (1998) a mesma mantém-se com recursos do Ministério da 

Agricultura da Áustria, da Prefeitura Municipal de Grieskrchen, na Áustria, e da Embaixada 

da Alemanha, recebendo, até o ano de 1998, pouco incentivo do poder público a nível 

municipal e estadual. 

Idealizada pelo Padre austríaco Humberto Leeb e concretizada através de sua ação 

missionária, nos últimos 30 anos no povoado Porto do Mato, a mesma surgiu com o intuito de 

transformar o quadro de miséria e abandono que caracterizava aquela comunidade.  

Segundo Wanderley (1998) esta ação missionária e social promoveu uma (re) 

configuração da paisagem da localidade acima citada através de mudanças no uso do solo e 

nas atividades tradicionais do povoado Porto do Mato e do seu entorno. Processo iniciado nos 

últimos anos, através da atuação do Centro Pastoral Esperança de Deus, em Porto do Mato, 

baseado na inserção de recursos financeiros externos de uma Organização com fins de 

promoção social dos seus habitantes, introduzindo inovações no modo de vida da população 

nativa há 20 anos. Ainda segundo a autora, a congregação de Padres austríacos é um dos mais 

importantes atores de cena ambiental e de mudança social na Área de Preservação ambiental- 

APA, já atuando como organização gestora informal dessa parcela da área.  

Conforme Leeb (1996), um dos dados estarrecedores que o missionário austríaco 

encontrou foi a constatação do alto índice de mortalidade infantil lá existente, onde mais de 

70% das crianças  nascidas morriam antes de completar um ano  de vida por inexistência dos 

serviços básicos de higiene e saúde  principalmente. A natalidade também era alta, que por 

sua vez se deu em conseqüência da mortalidade elevada, conforme explicitado acima. As 

famílias eram numerosas e muitas vezes enfrentavam sérios problemas de saúde, conforme 

figuras 1 e 2. 

Leeb  ainda alega que: 

“[...] famílias com dez a quinze filhos, muitos deles doentes [...]. Na ilha não 
há médicos nem água potável, a água do subsolo é barrenta e cheia de 
bactérias, não há escola, não há lei ou pelo menos uma só lei: olho por olho, 
dente por dente. Padre vem só para rezar missa uma vez por ano”. (LEEB, 
1996, p. 41). 
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Outro aspecto relevante foi a falta de uma infra-estrutura proporcionada pelos órgãos 

públicos que permitisse o mínimo de sobrevivência para aquela comunidade.  

“Os políticos nunca olhava pra nós” (mulher, 38 anos). 
“A gente não sabia de nada de política de Estância” (mulher, 41 anos). 

A falta de acesso aos serviços essenciais de educação, saneamento básico, transporte, 

água tratada, entre outros serviços, era completamente negligenciado à população residente 

neste povoado. A relação com a sede municipal era praticamente inexistente.  

“Pra poder ir pra Estância tinha que ser de carroça ou de cavalo, ou senão tinha que ir 
pelo Crasto de canoa pra poder chegar até Santa Luzia, ir à pé pra depois chegar em 
Estância. Demorava dias”  (homem, 58 anos). 

De acordo com LEEB (1996):  

Não existia escola, água tratada, energia, transporte, e as casas existentes 
eram feitas de palha, numa construção primitiva. A ida a Estância, cidade 
mais próxima, significava ter que enfrentar um cansativo dia de viagem de 
canoa. Essa situação fazia com o que o povo vivesse em estado de letargia e 
noção de vida digna parecia ser um sonho distante (LEEB, 1996, p.01). 

A principal atividade econômica baseava-se na pesca e na agricultura de subsistência. 

A alimentação básica dos habitantes era o peixe e o coco, juntamente com a mandioca, que na 

maioria das vezes, servia de alimento para as crianças recém-nascidas, quando misturada com 

água. 

“A gente vivia aqui da pesca do aratu e do caranguejo” (homem, 48 anos). 

Segundo LEEB (1996), legumes, complemento vitamínico indispensável, não havia. 

Cereais eram desconhecidos, assim como o pão.  

As habitações eram extremamente precárias. As casas feitas de palhas, e de barro, com 

o chão sem nenhum revestimento, propiciavam uma série de doenças, conforme figura3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras1, 2 e 3: crianças originárias do povoado Porto do Mato; aspecto das residências do povoado – 
década de 1970. 
Fonte: Leeb (1996) 
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“As casas tinha chão de areia” (mulher 57 anos). 

Assim vivia essa comunidade, em um lugar com um potencial natural propício ao 

desenvolvimento local, contrastando com um quadro socioeconômico de miséria significativa, 

reafirmada pela ausência de ação dos dirigentes políticos.  

 A exclusão social, inerente à lógica do sistema capitalista, sempre esteve presente em 

nossa evolução histórica e política. O Brasil esteve desde sempre inserido neste sistema, que é 

inquestionavelmente eficaz quanto à produção, a acumulação de riquezas e desenvolvimento 

econômico, embora gere, concomitantemente, pobreza e desigualdades sociais. Desta forma  

CASTRO (1983) aponta que: 

[...] falso é o conceito de desenvolvimento avaliado unicamente à base de 
expansão da riqueza material, do crescimento econômico. O 
desenvolvimento implica em mudanças sociais sucessivas e profundas, que 
acompanham inevitavelmente as transformações tecnológicas do contorno 
natural. O conceito de desenvolvimento não é meramente quantitativo, mas 
compreende os aspectos qualitativos dos grupos humanos a que concerne 
[...] (CASTRO, 1983, p. 102) 

 Conforme abordagem feita, nota-se que Porto do Mato era mais uma localidade 

deficiente e descriminada dentro de um país, onde a busca por uma realidade melhor, se 

constituía em sonho distante da maior parte da população. É nesse cenário que surge o 

propósito, levantado pelo missionário austríaco Humberto Leeb de tentar transformar a 

realidade já descrita, através da implantação da ONG- ASPED. A partir de então, busca-se 

meios e recursos para que a ONG torne-se fato e comece a proporcionar uma nova perspectiva 

de vida para aquela comunidade e através de uma (re) configuração espacial que atenda as 

necessidades prioritárias do ser humano no que se refere ao acesso à saúde, educação, 

moradia e saneamento básico, além do trabalho. Estas são condições cruciais para se buscar a 

dignidade. 

4.1- O sagrado vivido e pensado na vertente do espaço geográfico 

A atuação da ONG ASPED é caracterizada por uma relevante atuação de cunho 

político religioso que transforma o espaço geográfico do povoado a partir de um propósito 

missionário calcado nos molde da religião católica. 

 Desde os primórdios de sua existência, a Igreja Católica vem atuando nos espaços de 

forma a exercer sua influencia no processo de transformação espacial. No Brasil, o poder 

eclesiástico cria novos espaços sagrados e também amplia os já existentes. As transformações 
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espaciais ocorreram nos espaços religiosos frente às necessidades demográficas ou à demanda 

de uma ação pastoral eficiente (ROSENDHAL, 2001). 

 A ONG ASPED foi idealizada por um missionário que trouxe para o povoado Porto do 

Mato o desejo de produzir e reproduzir, mesmo que de forma inconsciente, sua visão de 

mundo através da simbologia do religioso. Nesse aspecto o espaço é percebido como uma 

trama geosimbólica de comunicação partilhada por todos.  

A paisagem é vista como uma estrutura visível, na qual a mensagem que nela escreve 

em termos geosimbólicos, reflete o peso do sonho, das crenças dos homens e de sua busca de 

significados. BONNAMAISON (1981, p. 249) define geossímbolo como “um lugar, um 

itinerário, uma extensão que, por razões religiosas, políticas ou culturais, aos olhos de certas 

pessoas e grupos étnicos assume uma dimensão simbólica que os fortalece em sua 

identidade”. 

Quando se propõe uma análise acerca das transformações ocorridas na paisagem de 

um determinado lugar, não se pode deixar de lado os atores dessa transformação. No caso do 

povoado Porto do Mato, espaço, paisagem, cultura, estão inseridos dentro do viés de uma 

ação missionária regida pela religião católica sendo, portanto base para o plano da percepção, 

introduzindo assim, uma possibilidade de pensar o sagrado na Ciência geográfica. 

 

4.2- A percepção da comunidade X atuação da ONG ASPED no processo de 
transformação espacial do povoado Porto do Mato. 
 

Os estudos de percepção são inseridos na Geografia, na vertente humanística como 

forma de reação à ciência positivista e mecanicista institucionalizada. Esta vertente buscou 

realizar os estudos sócio-espaciais tendo como base os valores, significados, anseios, receios 

dos indivíduos que constroem e vivem cotidianamente no espaço.  

 Acredita-se que a percepção dos indivíduos seja fortemente influenciada pelos 

pressupostos culturais, pois como salienta COSGROVE (1998), a vida é produzida e 

reproduzida influenciada pelas várias simbologias e formas de comunicação construídas pelos 

grupos sociais.  

 As transformações sofridas na paisagem natural e social do povoado Porto do Mato 

estiveram balizadas no compromisso da ASPED em anunciar a boa nova do Evangelho na 

palavra e nas ações, em uma comunidade sem liderança religiosa e marcada pela crueldade 

das doutrinas colonizadoras do passado.   
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 Trazido para a localidade por uma filha da região chamada Joana Batista Costa (1957 

– 1999) que havia migrado para o Rio de Janeiro a procura de melhores condições de vida, o 

missionário austríaco Pe. Humberto Leeb, visualizando a situação de miséria daquela 

comunidade, resolve eleger o povoado Porto do Mato para a implantação da ONG ASPED. 

Não se pode deixar de salientar que Joana B. Costa teve uma atuação decisiva para a 

realização do projeto pastoral naquela comunidade, tendo em vista que ao conhecer o 

missionário a mesma, que na época residia na favela do Vidigal - Rio de Janeiro aceitou a 

proposta deste de acompanhá-lo em uma viagem pelo Nordeste brasileiro à procura de uma 

localidade extremamente carente para a implantação da ação missionária.  

Foi através da visita solicitada por Joana que a ONG-ASPED começa a ser 

vislumbrada, pois Porto do Mato apresentava todas as características propícias para ser 

iniciada a ação missionária. 

“Ela saiu daqui e foi para Aracaju pra casa da irmã. Tentou trabalho, não deu certo, foi 
quando viajou pro Rio e numa escola de samba, conheceu esse padre, que tinha sido 
assaltado. Ela viu ele lá jogado [...] ela deu a mão pra ele[...] começaram a conversar. O 
padre percurou saber o que ela queria [...] Então ela disse que queria trazer ele para 
conhecer o pessoal dela e ajudar a região, que era uma região sofrida” (mulher, 49 anos). 

 

 Como filha da região, Joana introduziu Pe. Humberto às lideranças locais. Tirou o 

destemor e a desconfiança de sua gente, que nunca tinha se defrontado com um homem de 

traços predominantemente europeu, padre, de nacionalidade estrangeira. A mesma mobilizou 

toda a comunidade a participar ativamente na concretização desse projeto, com empenho e 

confiança. Atuou, de forma decisiva, junto com Pe. Humberto, na identificação dos mais 

emergentes problemas relacionados à doença e à fome. 

  “A gente pensava que o padre era terrorista” (mulher, 52). 
  “A gente desconfiava que ele tinha uma bomba pra destruir a região” (homem, 63.) 
 

 Viajou seguidas vezes para a Áustria e para a Alemanha, relatando a dramática 

realidade do seu lugar, comovendo a muitos, ganhando assim, a adesão de algumas lideranças 

de ambos os países visitados. Nesse contexto, inclui-se também a visita a ONU (Organização 

das nações Unidas, no ano de 1976). 

 Os problemas sociais encontrados no início do projeto foram tão graves que o esforço 

imediato voltou-se para a construção de uma infra-estrutura física capaz de propiciar melhoria 

na qualidade de vida da comunidade do povoado.  
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 “A população daqui era muito pobre” (mulher, 52 anos). 
 “Quando ele chegou aqui, a coisa aqui era difícil” (homem, 59 anos). 
 

  É importante frisar que, para a realização do trabalho pastoral, como sacerdote, o 

missionário teve que obter a licença da Diocese de Estância, que foi dada pelo então bispo 

Dom José Bezerra Coutinho, através de um contrato feito entre aquela Diocese e a 

Congregação de Oblatas de São Francisco de Sales (OSFS), a qual pertence Pe. Leeb, na 

Áustria. Dessa forma, Pe. Leeb conseguiu adesão para iniciar a obra. Naqueles idos, debruça-

se na produção de livros, discos, fitas cassetes, periódicos etc. para, através de intensivas 

campanhas na Áustria e na Alemanha, poder trazer os primeiros benefícios para o trabalho 

social-pastoral. 

Assim, inicia-se a mobilização da comunidade para erigir o Centro Social Pastoral 

Esperança de Deus. 

“Na construção todo mundo dava uma ajuda” (HOMEM, 49 ANOS). 
“As pessoas da comunidade trabalhavam em mutirão [...] todo mundo trabalhava e 
recebia” (HOMEM 53 ANOS). 
 

 Uma ação inadiável foi a reversão da taxa de mortalidade infantil. O índice de crianças 

que morriam, antes de completar um ano de vida, era muito elevado. Por isso, foi urgente a 

criação de uma infra-estrutura mínima de prestação de serviços básicos na área de saneamento 

e saúde, tais como higiene, água tratada, atendimento médico e alimentação. Concomitante, 

foram criadas as primeiras oportunidades de emprego e o combate à fome, com a sistemática 

doação de cestas básicas de alimento e pães para a comunidade (LEEB, 1996). 

Com a participação de um médico voluntário da Alemanha, os primeiros socorros 

começaram a ser feitos, tanto através de visitas domiciliares, como nos postos de Pediatria e 

de Saúde. No primeiro, foi o internamento intensivo de crianças, para casos extremos, em 

atendimento integral. Isto porque, muitas vezes, além de outros fatores, as doenças que 

acometiam as crianças do povoado eram causadas por percentuais elevados de desnutrição e 

vermes. Dessa forma, toneladas de medicamentos e de leite em pó começaram a chegar para a 

comunidade, oriundas das campanhas que Pe. Leeb fazia e trazia da Alemanha.  

“Tinha muita criança com problema de barriga grande” (homem, 58 anos) 
“O primeiro médico que teve aqui no povoado foi o padre que trouxe. Ai foi quando ele 
começou a atender o povo na região” (mulher 51 anos) 
 

Assim, pouco a pouco, a paisagem começa a ser (re) configurada. A construção da 

estrada de barro, abrindo os caminhos e facilitando o acesso dos demais povoados entre si e 

para Estância; a substituição da luz do candeeiro pelo gerador de energia elétrica e, 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 11 

posteriormente, pela rede eletrificação rural; a construção da casa de força elétrica – doada 

pela Siemens – que concedeu à ASPED três fases de energia; 

 A implantação de oficinas mecânicas e elétricas, além da produção de blocos e telhas 

para construir mais de 200 habitações de alvenaria que, em regime de mutirão comunitário 

substituíram as casas de palha; a construção da Padaria-Escolar, primeira panificadora da 

região e a produção dos primeiros pães, que eram doados para as famílias carentes; a 

perfuração de poços artesianos e a melhoria da água potável, antes contaminada e portadora 

de muitas doenças e óbitos. 

“A água era pega na fonte sem nenhum cuidado [...] tinha girino, bicho, mas que jeito, 
tinha que tomar” (homem, 58 anos). 
“Foi o padre que deu as bombas pra fazer os poços artesianos” (homem 62 anos). 
 

 As transformações continuaram com primeiros meios de transportes obtidos por Pe. 

Leeb, na VW/Brasil, como um caminhão, que facilitou o acesso da população, principalmente 

à feira de Estância, bem como para a compra dos materiais das construções em andamento. Os 

outros veículos particulares serviram, também, para o deslocamento da comunidade e para a 

remoção dos doentes à Estância e/ou Aracaju; a construção do Cemitério Comunitário, que 

não inexistia na região. As famílias antigamente enterravam os seus mortos em terrenos 

baldios perdendo, depois, a referência de localização dos seus restos mortais. 

“[...] Após a chegada de Pe. Humberto, tudo passou a ter outro significado e, com ele, o 
progresso começou a chegar. Ficava encantado com as coisas que ele trazia, a cada 
regresso da Europa, para nós. Através dele passei a conhecer a energia elétrica, o 
estetoscópio, o leite em pó, a água encanada [....]” (homem, 32 anos). 
 

 Trinta anos se passaram, e a comunidade do povoado Porto do Mato absorveu as 

transformações inseridas nos vários segmentos da paisagem local, conforme figuras 4 e 5. 

Dentro do seu processo inicial de formação territorial esta localidade ficou totalmente à 

margem de qualquer progresso que se fez presente na sede municipal. Este quadro começou a 

tomar um novo rumo a partir da implantação da ONG ASPED, que através da simbologia da 

religião católica redimensionou o espaço, cultural, cotidiano e natural deste povoado.  
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Figuras 4 e 5 – povoado Porto do Mato nos dias atuais 
Fonte: trabalho de campo, 2009 
 

O espaço é um lugar que reúne uma série de atributos, os quais constituem fatores para 

o estabelecimento humano. A partir daí considera-se o povoamento, a forma de vida da 

população, suas atividades produtivas, seus relacionamentos sociais, etc.  

 
 “Com a ASPED mudou muito” (mulher 47 anos). 
 “Melhorou muito a condição de vida do povo” (mulher, 52 anos). 

 
 A paisagem natural foi consideravelmente alterada para dar espaço as mudanças no 

cenário espacial do povoado- derrubada da mata Atlântica, aterramento de manguezais e 

conseqüente diminuição da fauna, desaparecimento de riachos para a construção da ASPED, 

assim como a construção de casas de alvenaria e outros equipamentos  em benefício da população 

são exemplos dessas alterações.Estas foram sentidas e percebidas pela comunidade. 

“Mudou muito aqui. A mata foi derrubada pra construir o centro, pra abertura da pista e 
também a construção das casas” (mulher 42 anos). 
“Tinha riacho que a gente pescava muito peixe e camarão. Hoje não existe mais” (mulher, 
52 anos). 

 Desse modo, surge um novo elemento - a forma como as mudanças foram conduzidas 

pela ONG ASPED. Está claro que as condições socioeconômicas da comunidade sofreram 

uma melhoria considerável, se levarmos em consideração as características da comunidade há 

trinta anos.  

 Contudo, o processo de (re) organização espacial, não revela um caráter sustentável 

das relações que se estabeleceram entre a comunidade e a ASPED. 

“Melhorou porque chegou aqui esse padre Humberto e deu tudo pra população. A 
população daqui era muito pobre. Ainda hoje é né, por que em termo de trabalho a 
maioria não tem” (mulher, 48 anos). 
 

 Até o ano de 2008 a ONG ASPED, ilustrada na figura 6, contou com uma série de 

equipamentos exercendo assim, uma forte influencia dentro do povoado, territorializando 
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relações e ações que merecem uma melhor investigação quanto à intencionalidade das 

mesmas (o que não cabe neste trabalho).  

 Isto porque segundo Miguel Ângelo Ribeiro, a territorialidade é identificada pelas 

práticas sociais que, por um lado, são definidas por relações de poder, através do controle, e, 

por outro, pela apropriação e construção simbólica e efetiva de um lugar por indivíduos ou 

grupos (RIBEIRO, 1997, p. 115)  

 

Figura 6: Associação Social Pastoral Esperança de Deus 
Fonte: www.tvcultura.com.br 
 
 Os indivíduos que integram a localidade em questão se vêm muito dependentes das 

ações dirigidas pela instituição. Percebe-se que não houve uma preocupação no fornecimento 

de ferramentas por parte da ONG para a comunidade no sentido de conduzi-la a 

“independência”, mesmo porque, caso o processo de (re) organização espacial tivesse se dado 

dentro do parâmetro da sustentabilidade social e econômica, não seria possível o controle 

daquele espaço por parte da ASPED, pelo fato de a comunidade saber se direcionar e procurar 

com os seus ”próprios pés” o verdadeiro desenvolvimento econômico e social. Os dirigentes 

da instituição procuram sempre o reconhecimento e gratidão por suas práticas de melhoria já 

citadas em relação ao povoado. 

 Segundo NETO (2002), o processo participativo  deverá ser conduzido pela sociedade 

civil e não pode ficar sob o controle nem do estado, nem de organizações não –

governamentais, cujos verdadeiros interesses e objetivos são ocultos e  quase sempre 

contrários aos interesses da nação (NETO, 2002, p.224). 

É preciso entender que a influencia da ONG ASPED no processo de (Re) organização 

espacial do povoado Porto do Mato, especialmente na melhoria do acesso a serviços básicos 

de educação e saúde (além de outros aspectos), não garantem a sua sustentabilidade no 

sentindo proporcionar a população condições sustentáveis e independentes de 

desenvolvimento local capaz de sobreviver a saída desta instituição. 
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A comunidade em questão apenas recebeu o “pacote de reversão da miséria”, não 

tendo condições de promover atividades produtivas preocupadas mais com a independência e 

qualidade de vida no sentido de desta está inserida no controle e decisão, assim como nas 

ações que afetam o seu destino. 

É relevante frizar que as ONGs cumprem um papel ideológico importante, ao 

assumirem responsabilidades que antes eram do Estado, ainda que sem a capacidade de 

universalização que o Estado tem. Portanto, elas não organizam movimentos, ao contrário, 

podem em algum momento, ou grau, desmobilizá-los, deixando a comunidade completamente 

apática na tomada de iniciativas que a levem a um desenvolvimento integral. 

 
5- ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Ao longo desta abordagem deu-se a perceber que a forma de ocupação que está sendo 

desencadeada necessita de uma atuação planejada por parte do poder público, tanto na esfera 

municipal, quanto estadual. 

A ação de uma ONG dentro de uma comunidade pequena e carente como a do povoado 

Porto do Mato, provocou, um redimensionamento das relações cotidianas vividas dentro deste 

espaço, criando assim, uma nova ordem e conduzindo a mudanças funcionais e estruturais, isto 

porque o lugar é ao mesmo tempo, palco e objeto de uma razão, convivendo dialeticamente.  

Assim ações que propicie à comunidade caminhos para uma nova (re) configuração do 

espaço vivido e percebido, utilizando toda a potencialidade do lugar de forma salutar para a 

promoção de novas relações que primem pela independência e liberdade do individuo, de 

forma que não tenha espaço para políticas de cunho assistencialista, devem ser adotadas para 

o fortalecimento das relações de cooperação e independência, reforçando o direito ao acesso 

de serviços públicos de qualidade. 

Ressalta ainda o papel que tem a mobilização da população para o cooperativismo e a 

utilização racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis para a promoção do 

desenvolvimento comunitário. 

O estudo das relações entre a comunidade do povoado Porto do Mato e a ONG ASPED 

desenvolvida ao logo desta abordagem, se faz necessária para contribuir com uma outra análise 

que recoloque as relações sociais à frente do desenvolvimentismo, ou ainda, formas de 

dependência que nada contribui para a autonomia das comunidades, ao contrário, reafirmam a 

inoperância do Estado, abrindo espaço para outras formas de poder local.  
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