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RESUMO 
 

 

A multiterritorialidade enquanto conjunto de relações formadas através dos territórios 
apresenta uma infinidade de possibilidades aos sujeitos participantes desse 
processo, que mantêm diversas relações, sejam elas individuais ou coletivas na (re) 
configuração desses territórios. O procedimento de criação das Unidades de 
Conservação – UC, ao obedecer às diversas estratégias e relações socioambientais, 
reflete categoricamente uma nova dinâmica do espaço geográfico e exige estudos 
sobre mudanças e perspectivas para as suas novas configurações. A partir desse 
pressuposto, perpassam os conceitos de território, territorialidade, 
multiterritorialidade e conflitos, que entrelaçados, desvelam a realidade analisada. 
Com base nesse contexto, o objetivo desse trabalho é compreender as possíveis 
(re) configurações territoriais ocorridas no povoado Estiva quando da criação da 
Floresta Nacional Ibura, no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. O 
povoado Estiva é uma comunidade do entorno desta UC que sofreu novas 
configurações após a sua criação. A pesquisa ancora na metodologia 
fenomenológica e de percepção para apreender, dentre os moradores, quais as 
representações da “floresta” como símbolo em suas vidas. Foi revelado que o uso 
dos recursos naturais existentes na floresta constituía um território identitário apenas 
na vida dos moradores que viveram a época em que a área era Horto Florestal. A 
análise revelou que os moradores se adaptaram a uma nova realidade imposta pela 
dinâmica após a institucionalização da UC, revelando multiterritorialidades que os 
sujeitos sociais criam após vivenciar tais necessidades. 
 
Palavras-chave: Território; Multiterritorialidades; Unidades de Conservação e 
Pequenas Comunidades.  
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ABSTRACT 
 
 
The multiterritoriality as a set of relationships formed through the territories presents 
a multitude of possibilities to individuals participating in this process, which maintains 
several relationships, whether individual or collective (re) configuration of these 
territories. The procedure for the creation of Conservation Units - UC to comply with 
various environmental strategies and relationships categorically reflects a new 
dynamic geographic space and requires change studies and perspectives to their 
new settings. From this assumption, underlie the concepts of territory, territoriality, 
multiterritoriality and conflicts, which intertwined, unveil the reality analyzed. Based 
on this context, the aim of this work is to understand the possible (re) occurred in the 
territorial configurations Stowage populated when creating Ibura National Forest in 
the county of Our Lady of Perpetual Help in Sergipe. The village Stowage is a 
community around this UC suffered new settings after its creation. The research is 
anchored in phenomenological methodology and perception to apprehend among 
residents which representations of "forest" as a symbol in their lives. It was revealed 
that the use of natural resources existing in the forest was a territory identity only in 
the lives of the residents who lived through the time when the area was Horto 
Florestal. The analysis revealed that the residents have adapted to a new reality 
imposed by the dynamics after the institutionalization of UC, revealing 
multiterritoriality that create social subjects after experiencing such needs. 
 
Keywords: Territory; Multiterritoriality; Protected Areas and Small Communities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de criação das Unidades de Conservação – UC, ao obedecer 

as diversas estratégias e relações socioambientais refletem categoricamente uma 

nova dinâmica do espaço geográfico e exige estudos sobre os indicadores de 

mudanças e perspectivas para as suas novas configurações. Tal fato impôs a 

necessidade de se repensar alternativas capazes de redirecionarem tanto os 

reflexos nefastos da intensa apropriação dos recursos naturais como das mais 

variadas configurações do território.  

Os paradigmas do desenvolvimento contemporâneo apontam para uma 

relação de simbiose entre ser humano e a natureza, o que se traduz também numa 

perspectiva administrativa de longo prazo dos recursos naturais e da infra-estrutura, 

do patrimônio histórico-cultural, dos aspectos da preservação e de consideração das 

características dos povos e das comunidades tradicionais.  

Nesse sentido passa a ser primordial na formalização no mundo 

contemporâneo de interesse coletivo a preservação de áreas naturais, como é o 

caso das UC. Tais Unidades são instituídas pelo poder público e têm como principal 

objetivo atenuar os efeitos da destruição dos ecossistemas, podendo ser: reservas 

biológicas, parques, florestas e estações ecológicas, o que implica que nem sempre 

são favoráveis ao modus vivindi das comunidades locais envolvidas com a área. 

A proposta de pesquisa apresentada estrutura-se para compreender as 

possíveis (re)configurações territoriais ocorridas no espaço geográfico quando da 

criação da Floresta Nacional Ibura – Flonai, no município de Nossa Senhora do 

Socorro em Sergipe. Para tal, caracterizamos historicamente o processo de uso, 

ocupação e produção do espaço do antigo Horto Florestal Ibura. O estudo dos 

elementos e sujeitos interventores na reprodução do espaço do antigo Horto 

Florestal Ibura, foi parte fundamental para a avaliação de produção econômica e 

possíveis conflitos existentes no processo de criação da UC. Na análise focamos as 

políticas públicas que refletem no processo de transformação espacial e na 

produção de novas territorialidades, como subsídio para entender a visão dos 

sujeitos quanto ao processo de inserção social, sobretudo no que tange às relações 

afetivas, simbólicas e identitárias dos afetados com a nova configuração do espaço, 

decorrente da criação da Flonai.  
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Para entendermos as novas configurações tomamos a comunidade do 

povoado Estiva como objeto de estudo pelo fato de situar bem próxima aos limites 

da Flonai. 

As principais categorias de análise que estruturaram a pesquisa foram: 

território, territorialidade, identidade, conflitos. Ao abordar essa temática ancorada 

em tais categorias surgiram questionamentos que nortearam a pesquisa: 

 A criação da Floresta Nacional Ibura – Flonai implicou na formação de 

uma nova territorialidade? Quais fatores teriam sido determinantes nesse 

processo?  

 Como se redefiniram as estratégias de uso do solo da população do 

povoado Estiva, frente às atividades econômicas tradicionais?  

 A população do povoado Estiva assimilou o fechamento da área com a 

criação da Flonai? 

 As ações de fechamento provocaram novas relações e novas 

territorialidades? 

 A criação da Flonai encontra-se integrada no planejamento nas esferas 

do governo, iniciativa privada e sociedade civil? 

As questões de pesquisa surgiram em decorrência de alguns 

questionamentos que nortearam o Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação 

em Gestão de Turismo e que não tiveram respostas. Essa pesquisa era relacionada 

à possibilidade da Unidade de Conservação estudada - Flonai - servir como produto 

ecoturístico para atender a demanda turística do Estado de Sergipe.  

A literatura aponta que a criação das UC, na maioria das vezes, geram 

mudanças no modo de vida das comunidades que convivem com o espaço onde 

essas unidades são criadas. Por mais que essas mudanças não gerem atos 

conflituosos, elas criam muitas vezes rupturas que modificam o cotidiano das 

comunidades.  

Esta pesquisa teve como objetivo compreender as novas configurações 

territoriais ocorridas no espaço geográfico do povoado Estiva, que se localiza no 

entorno da Flonai, no município de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe. Para a 

operacionalização da pesquisa, o objetivo principal foi desdobrado em objetivos 

específicos, que são: 
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 Caracterizar o processo de uso, ocupação e produção do território do 

antigo Horto Florestal Ibura, até a criação da Floresta Nacional do Ibura; 

 Conhecer a visão dos atores (órgão públicos e moradores do povoado 

Estiva) quanto ao processo de produção de novos territórios. 

 Analisar as políticas públicas decorrentes do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC e que refletem no processo de 

transformação do território; 

 Identificar a ocorrência de mudanças, conflitos e novas territorialidades; 

 Avaliar a multiterritorialidade do espaço redefinido com a criação da 

Flonai. 

Com tal arcabouço, o aspecto que se destaca nos objetivos é a imbricada 

relação do nosso estudo com a política de criação de UC com as relações de poder 

e com as identidades das populações desalojadas das áreas preservadas. 

Com efeito, a criação de Unidades de Conservação de uso sustentável no 

Estado de Sergipe dar-se de forma conflituosa com as comunidades de entorno que 

fazem uso desses espaços, pois as relações de poder e as identidades das 

populações estão estritamente ligadas nos embates durante o processo de criação 

dessas UC, que muitas vezes são criadas dentro de gabinetes sem uma prévia 

consulta às comunidades, gerando conflitos não só econômicos como também 

culturais. 

A dissertação está estruturada em três capítulos. Na introdução é 

anunciada a temática e apresentado os objetos de pesquisa assim como delimitando 

o campo empírico da pesquisa. 

No primeiro capítulo apresentamos os aportes teóricos que fundamentam 

a pesquisa, baseados nos conceitos chaves da geografia,sendo eles: território, 

territorialidades, identidade, conflitos e políticas públicas de criação de UC. 

No segundo capítulo, apresentamos o método utilizado, partindo de uma 

breve fundamentação teórica a respeito da importância do método para a pesquisa 

científica e, em seguida, os instrumentais da pesquisa. 

No terceiro capítulo são exibidos os resultados obtidos e discutidos à luz 

dos referenciais teóricos apresentados no primeiro capítulo. Dito isso, importa 

destacar que o capítulo em voga demonstra os diversos territórios e as 
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territorialidades assumidos pelos moradores do povoado Estiva, e, também, a 

ligação que os mesmos tinham e têm com a área onde hoje está instalada a Flonai. 

Na ultima seção do texto estão expostas as considerações finais 

elaboradas com base no percurso desenvolvido na pesquisa, além das possíveis 

contribuições do trabalho para análises a respeito de novas territorialidades. 

  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

TERRITÓRIO, IDENTIDADE E 
TERRITORIALIDADES 



20 

 

 

TERRITÓRIO, IDENTIDADE E TERRITORIALIDADES 

 

 

Uma definição que se pretenda razoável sobre território, certamente, diria 

que se trata de algo múltiplo e complexo. Nesse sentido, o mundo contemporâneo 

produz uma diversidade territorial que se manifesta a partir de particularidades e 

singularidades que são, efetivamente, responsáveis pela dinâmica da formação 

desses territórios. Assim, porque o território é o local concreto da realidade da vida 

coletiva, isso implica dizer que é nele que as relações entre uma dada sociedade se 

expressam e as desigualdades sociais tornam-se evidentes. Com isso, pode-se 

melhor entender a relação do espaço-tempo vivido e suas respectivas influências no 

processo de formação do território identitário.  

A configuração do território e, consequentemente, das territorialidades 

ligadas a esse modelo de configuração territorial, não deriva somente dos aspectos 

objetivos da realidade vivida pelas populações. Certamente, o fator decisivo capaz 

de plasmar esses novos territórios e novas territorialidades liga-se à dimensão 

subjetiva do indivíduo e aparece de modo concreto através das manifestações de 

sofrimento, desejos, credos e expectativas. 

A geografia é considerada como uma ciência do espaço do homem 

(SANTOS, 1997a), cujo objeto de estudo é toda porção da superfície terrestre 

dotada de certa identidade, estruturada, organizada pelas sociedades humanas. Em 

sendo assim, importa considerar que, sob o conceito de território, tratamos o espaço 

geográfico a partir de uma concepção que privilegia tanto a política ou a 

dominação/apropriação quanto os seus aspectos culturais e econômicos.  

Nesse sentido, a geografia, ao constituir-se como campo específico do 

conhecimento científico, no século XIX, dirigiu seu foco para a associação dos 

elementos da natureza física – a geologia, o relevo, o terreno, a vegetação e o clima, 

contribuindo assim para a organização dos homens no espaço. Todavia, os fatores 

naturais eram tidos como os elementos fundamentais de diferenciação dos territórios 

e como os condicionantes básicos da ação humana, acreditando-se que ela seria 

regida pelas mesmas leis que regem a natureza em geral. O conceito de território foi 

desse modo, inicialmente marcado pelo desígnio do determinismo ambiental. 

Importa considerar que “historicamente o território na Geografia foi 

pensado, definido e delimitado a partir das relações de poder” (SUERTEGARAY, 
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2005, p.52). No passado da Geografia, Ratzel (1982), ao tratar do território, vincula-o 

ao solo, enquanto espaço ocupado por uma determinada sociedade. Com isso, 

percebe-se que a concepção clássica de território vincula-se ao domínio de uma 

determinada área, imprimindo uma perspectiva de análise centrada na identidade 

nacional. (SILVA, 2011) 

 Ratzel (1982), desenvolveu dois conceitos fundantes em sua 

antropogeografia. Trata-se do conceito de território e de espaço vital, ambos 

influenciados pela sua primeira formação em zoologia e pela ecologia que ora 

fundava suas bases. O primeiro vincula-se à apropriação de uma porção do espaço 

por um determinado grupo, enquanto o segundo expressa as necessidades 

territoriais de uma sociedade em função de seu desenvolvimento, do total da 

população e dos recursos naturais. 

O território como categoria fundante da Geografia cujas acepções 

permeiam a História do Pensamento Geográfico nas diferentes abordagens, origina-

se do espaço que se transforma através da política, em território, conceito chave da 

geografia.  

Em sua evolução conceitual Raffestin (1993, p.143) deixa claro que “o 

território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 

ator sintagmático em qualquer nível”. Conforme Raffestin (Op. Cit), quando afirma 

que “o espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens constroem 

para si”, pode-se notar a consequência da transformação do espaço em território, 

pois qualquer ação desenvolvida nele estará territorializando-o. Assim, o espaço é 

de certa forma, “dado” como se fosse uma matéria-prima. 

A própria formação do significado da palavra território no plano 

etimológico está muito próxima de terra-territorium como de terreo-territor (terror, 

aterrorizar), isso implica, em certa medida, dominação (jurídico-política) da terra e 

com a inspiração do terror, do medo. 

Nesse contexto, resgatando Santos (1997), é verdade que à medida que 

a história vai se fazendo, a configuração territorial é dada pelas obras dos homens: 

estradas, plantações, casas, verdadeiras próteses. Assim, cria-se uma configuração 

territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica e tende a uma 

negação da natureza natural, substituindo-a por uma natureza inteiramente 

humanizada. 
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Entretanto, Haesbaert (2004) propõe interpretar que qualquer que seja a 

acepção seguida, território está ligado à acepção de poder e que não se trata 

apenas, de um poder tradicional no campo da política. Aqui estão em jogo, 

minimamente, dois sentidos, ou seja, o sentido mais concreto, de dominação, mas 

também aquele que se refere ao poder simbólico, de apropriação afetiva de algo. 

Com base nesse pressuposto, Haesbaert (2007, p.36) assegura que: 

O território aparece ao longo do tempo e na maior parte das 
reflexões teóricas como conceito capaz de apreender uma das 
principais dimensões do espaço geográfico, a sua dimensão política 
ou vinculada às relações de poder, dentro das diferentes 
perspectivas com que se manifesta o poder. 

 

Outra consequência muito importante ao enfatizar o sentido relacional do 

território é a percepção de que ele não implica uma leitura simplista de espaço como 

enraizamento, estabilidade, delimitação e/ou fronteira. Justamente por ser relacional 

o território é também movimento, fluidez, interconexão; em síntese, existe um 

sentido mais amplo ao qual está relacionado as diversas temporalidades que 

influenciam as relações territoriais.   

Haesbaert (2007) analisa o território com diferentes enfoques, elaborando 

uma classificação em que se verificam quatro vertentes básicas, a saber: política, 

cultural, econômica e natural. Daremos atenção às duas primeiras, por estarem mais 

relacionadas com a nossa pesquisa. Em se tratando dos conceitos da política, 

segundo a qual o território é visto como um espaço delimitado e controlado sobre o 

qual se exerce um determinado poder, especialmente o de caráter estatal; e o 

enfoque cultural, que prioriza dimensões simbólicas e mais subjetivas, o território é 

visto fundamentalmente como produto da apropriação feita através do imaginário 

e/ou identidade social sobre o espaço. 

Nesse contexto Raffestin (1993), diz que o poder é inerente às relações 

sociais e estas substantivam-se do campo de poder. Dessa forma ele está presente 

nas ações do estado, nas instituições, nas empresas, enfim, em relações sociais que 

se efetivam na vida cotidiana, sejam elas de controle ou de dominação sobre os 

homens e as coisas. É o que o autor chama de “trunfos do poder”. 

Assim, quando se refere a território, importa considerar que o mesmo está 

delimitado por fronteiras, pois toda tessitura implica a noção de limites. Ao tratar de 

território, em todo caso, faz-se uma referência implícita à noção de limite que, 
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mesmo não sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo 

mantém com uma porção do espaço. Veremos que o poder do estado sempre 

esteve delimitando as diversas fronteiras e os limites para criar os territórios, 

conforme Raffestin (1993, p.146): 

Na sua vontade de atingir o mar, de preservar o acesso às rodovias, 
de implantar cidades, de fazer coincidir uma fronteira com uma linha 
de cristas ou um rio, os Estados modularam suas políticas segundo 
uma axiomática não claramente assumida, mas bem presente e bem 
real. 
 

A noção de fronteira foi inicialmente entendida como limite do território de 

um Estado e de sua competência territorial, supondo a ideia de soberania nacional. 

O acesso fica limitado às fronteiras existentes e impostas pelo Estado, dessa forma 

o sujeito que se sente parte desse território, pois já assumiu esse espaço seja de 

forma material ou imaterial, fica submisso aos limites impostos. 

Conforme Nogueira (2007), que aponta que a fronteira poderia ser 

compreendida a partir de outras referências que não as clássicas tipologias de 

quentes/frias, vivas/mortas, naturais/humanas, políticas/econômicas, interna/externa, 

dentre outras, todas pautadas por uma objetividade. Procuramos compreender a 

fronteira tomando por base referenciais subjetivos e trabalhamos com conceitos de 

“fronteira percebida” e “fronteira vivida”. 

Os habitantes de um determinado território criam valores vinculados a 

esse espaço e agora não se trata apenas de um simples espaço, mas de espaço 

constituído por esse sujeito,  

que comunica suas intenções e intervém categoricamente na realidade 

material ou imaterial. 

Segundo Raffentin (1993, p.147), “o espaço representado não é mais o 

espaço, mas a imagem do espaço, ou melhor, do território visto e/ou vivido”. Em 

suma, o que se pode afirmar é que, nesse contexto o espaço se tornou o território de 

um sujeito, desde que tomado numa relação social de comunicação. Assim esse 

sujeito constrói o seu território mediante as representações, sendo que essas 

representações são concebidas mediante os interesses de cada ator em questão. 

Para Raffestin (1993, p.120), “o território é produto do espaço, sendo, pois 

resultado de uma ação conduzida por um sujeito em qualquer nível”. Portanto, o 

território é um espaço onde se projetou um trabalho, ou seja, energia e informação, 

e que, por consequência, revela relações de poder. 



24 

 

 

Tal como Raffestin (Op. Cit.) para Souza (1995, p.74) é possível entender 

que “o território é fundamentalmente, um espaço definido e delimitado por e a partir 

das relações de poder”. Esse autor destaca ainda o caráter flexível do que possa ser 

o território, perpassando pelas concepções de campo de forças. E, nesse contexto, 

ao mesmo tempo, ele define um limite ou uma alteridade: entre os membros da 

coletividade e os exteriores a ela. 

O território é concebido por relações sociais, e nelas as relações de poder 

e de dominação, o que implica a cristalização de uma territorialidade, ou de 

territorialidades no espaço a partir das diferentes atividades cotidianas. Isso, de 

acordo com Raffestin (1993), assenta-se na construção de malhas, nós e redes, 

delimitando campos de ações de poder, nas práticas espaciais que constituem o 

território, como materialidade. 

Como estamos tratando, deve-se considerar que todo território possui 

fronteiras no seu entorno, o que faz com que surjam as redes, sejam elas dentro dos 

limites como fora, para e com outros territórios. E, através da formação das redes é 

que se alcança seu crescimento e comunicação rápida e eficaz. Segundo Dias 

(2000, p.141), “as linhas e redes permitem maior velocidade na circulação de bens, 

de pessoas e de informações, que influenciam sobremaneira na organização e 

surgimento do território”. Nisso consiste a importância de se discutir sobre o papel 

das redes na organização territorial. 

Ainda consoante ao entendimento de Raffestin (1993), toda prática 

espacial, mesmo embrionária, induzida por um sistema de ações ou de 

comportamentos se traduz por uma “produção territorial” que faz intervir nas malhas, 

nos nós e nas redes. 

Podemos constatar que as redes estão diretamente ligadas à rapidez da 

comunicação e ao desenvolvimento de tecnologias que aproximam cada vez mais 

as pessoas e os grupos. Assim, toda rede exprime a área de exercício de poderes 

ou a área da capacidade dos poderes, formando assim cinturões onde se 

concentram as diversas camadas da sociedade e que, de certa forma, concentram 

suas maneiras de conviver com o espaço ao qual foi delimitado. 

Os sistemas de nós e de redes podem ser entendidos como estruturas 

que permitiriam assegurar o controle sobre aquilo que pode ser distribuído, alocado 
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e/ou possuído, com relação ao território. Dessa forma permitiria impor e manter uma 

ou várias ordens, ou seja, realizar a integração e a coesão dos territórios. 

Nesse contexto, o território deve ser entendido em seu constante devir, 

isto é, como processo de formação contínua e não como instituição já formada. Para 

tanto, deve-se levar em consideração as múltiplas temporalidades e velocidades a 

partir das quais ele pode ser constituído. Isso se tratando dos diversos tipos de 

territórios sejam aqueles com maior estabilidade, sejam os que apresentam maior 

mobilidade e flexibilidade, sejam os mais funcionais ou ainda aqueles com maior 

carga ou poder simbólico. 

Conforme Haesbaert (2007), importa considerar que o território é 

construído no jogo entre material e imaterial, funcional e simbólico. Podemos afirmar 

que as concepções de território capazes de responder melhor pela realidade 

contemporânea devem superar os dualismos fundamentais tais como: tempo-

espaço, fixação-mobilidade, funcional e simbólico. 

Ao afirmar que a territorialidade pode ser ativada e desativada, a 

mobilidade inerente aos territórios, sua relativa flexibilidade destitui a concepção 

tradicionalmente difundida de território como algo estático, ou dotado de uma grande 

estabilidade no tempo. 

Rogério Haesbaert (2007) sugere que o território não seja visto apenas 

envolto numa fronteira e em seus limites. Importa desenvolver a ideia de que, apesar 

de teórico e conceitual serem tratados majoritariamente como identidades híbridas, 

móveis ou mesmo “flutuantes”, as identidades se expressam hoje, na prática, 

através de uma espécie de continuum que vai desde as identidades mais abertas e 

explicitamente híbridas até as mais “rígidas” e (re)essencializadas. 

Por isso, é proposto pelo mesmo autor uma nova visão de análise desse 

território, agora a partir da: (i) perspectiva que valoriza as relações e os processos, o 

território num sentido relacional e processual; (ii) múltiplas temporalidades e 

velocidades nas quais ele pode ser constituído, desde o territórios com maior fixação 

e estabilidade até aqueles mais móveis e flexíveis; (iii) conjugação entre ou num 

continuum que se estende desde os territórios mais funcionais até aqueles com 

maior carga simbólica. 

Segundo Haesbaert (2007) e Saquet (2010), os territórios são produzidos 

espaço-temporalmente através do exercício do poder por determinado grupo ou 

classe social, ou seja, efetivamente, pelas territorialidades cotidianas. As 
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territorialidades são, simultaneamente, resultados condicionantes e caracterizadoras 

da territorialização e do território. 

 
O mundo “moderno” das territorialidades contínuas/contíguas regidas 
pelo princípio da exclusividade (...) estaria cedendo lugar hoje ao 
mundo das múltiplas territorialidades ativadas de acordo com os 
interesses, o momento e o lugar em que nos encontramos. 
(HAESBAERT, 1997, p. 44). 
 

Para Haesbaert (2007), o poder não pode de maneira alguma ficar restrito 

a uma leitura materialista, como se pudesse tratá-lo particularmente localizado e 

objetificado. Nesse ponto entra o sentido relacional, o poder como relação e não 

como coisa a qual possuímos ou da qual somos expropriados. Esse contexto 

envolve não apenas as relações sociais concretas, mas também as representações 

que elas veiculam e, de certa forma, também produzem, assim, não há como 

separar o poder político num sentido mais estrito e o poder simbólico. 

O conjunto de relações formadas através dos territórios apresenta uma 

infinidade de possibilidades aos sujeitos, que mantêm uma diversidade de relações, 

sejam essas individuais ou coletivas. Dessa forma segundo Raffestin (1993, p.158), 

“a teritorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 

multidimensionalidade territorial ‘vivida’ pelos membros de uma coletividade, nas 

sociedades em geral”. 

Com isso, fica claro o caráter relacional de sua argumentação em 

relações de poder, de redes de circulação e de comunicação, entre outros 

componentes que indicam relações sociais entre sujeitos. 

Certamente, o caráter simbólico do território tem se revelado cada vez 

mais efetivo, em detrimento de sua dimensão material mais objetiva. Trata-se de um 

dos principais argumentos em favor dos processos ditos de desterritorialização. 

Como era tratado anteriormente é como se o território e, por extensão, o próprio 

poder que o envolve, pudessem ser definidos única e exclusivamente pela sua 

dimensão mais concreta. 

Na tentativa de definir territorialidades Soja apud Raffestin (1993, p.220) 

assevera que: 

A territorialidade é definida como “fenômeno de comportamento 
associado à organização de espaço em esferas de influência ou em 
territórios nitidamente diferenciados, considerados distintos e 
exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes ou pelo que 
os definem”. Como diz o próprio Soja, o mais geográfico dos modelos 
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é aquele das relações espaciais determinadas por inclusões ou 
exclusões. 
 

Nessa dinâmica das territorialidades é possível observar que a todo o 

momento há territórios que se desterriotializam e outros que se reterritorializam. 

Esse movimento dinâmico que acompanha o surgimento e 

desaparecimento de territorialidades é considerado por Claude Raffestin (1993), 

como o processo TDR (territorialização, desterritorialização e reterritorialização). 

Entretanto, deve-se esclarecer que a territorialização implica em um conjunto 

codificado de relações. Assim, a desterritorialização é, em primeiro lugar, o 

abandono do território, mas também pode ser interpretada como a supressão dos 

seus limites e das fronteiras. Por seu turno, a reterritorialização pode ocorrer sobre 

qualquer coisa, através do espaço, como exemplo a propriedade, o dinheiro, dentre 

outros. (RAFFESTIN, 1984, p.78, grifo nosso). 

Segundo Haesbaert (2007) deve-se considerar, entretanto, que a 

desterritorialização está ligada à fragilidade crescente das fronteiras, em especial 

das fronteiras estatais. Assim, território, nesse discurso é, sobretudo um território 

político, que é influenciado pelo poder do estado na estruturação dos territórios. 

Outro destaque presente no fenômeno da desterritorialização é aquele ligado à 

hibridização cultural que impede o reconhecimento de identidades claramente 

definidas. E, nesse caso, “o território [...] é antes de tudo, um território simbólico, ou 

um espaço de referência para a construção de identidades”. (HAESBAERT, 2007, p. 

35). 

Essa dinâmica promovida pelas diferentes temporalidades e 

territorialidade contém produção, inovação e informações. É um processo de 

relações sociais, de perda e reconstruções de relações. Em todo caso, segundo 

Haesbaert (2007, p.99), “não há território sem um vetor de saída do território, e não 

há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um 

esforço para se reterritorializar em outra parte”.  

Nesta pesquisa é analisado o que denominamos hoje de 

desterritorialização, muito mais do que representar a extinção do território, 

“ralaciona-se com uma recusa em reconhecer ou uma dificuldade em definir o novo 

tipo de território, muito mais múltiplo e descontínuo, que está surgindo”. 

(HAESBAERT, 2007, p.143). Daí que essas forças econômicas, políticas, culturais e 

naturais também determinam a desterritorialização, a reterritorialização e a 
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constituição de novas territorialidades, no mesmo ou em diferentes lugares e em 

diferentes períodos históricos. Portanto, nesse estudo território é considerado o 

espaço que foi alterado pelo modo de vida de uma população e a territorialidade é a 

maneira pela que o ser humano transforma esse território, mantendo-se ligado 

através de vários territórios para a sobrevivência. 

 

 

1.1 Território e Identidade 

 

 

A Unidades de Conservação – UC, pode ser compreendida como um 

momento de vivência significativa por se tratar de um momento de 

(des)territorialização com a criação da Flonai e materialização de conflitos em vista 

da formação de um novo território. Nesse sentido, a compreensão deste se dá pela 

territorialidade e pela identidade que, certamente, refletem a multidimensionalidade 

do vivido territorial (RAFFESTIN, 1993). 

Nesse contexto, para proteção da biodiversidade não basta apenas criar 

Áreas Protegidas, implica também na utilização dos saberes ambientais e das 

formas de manejo usadas pelas comunidades tradicionais. As atividades produtivas 

contêm e combinam formas materiais e simbólicas com as quais os grupos que 

vivem em determinadas áreas agem sobre determinado território, criando muitos 

laços com este. Nesse sentido,  

 
O conceito de território assume conotações diferentes em função dos 
processos históricos, sendo que cada sociedade produz seu(s) 
território(s) e territorialidade(s), a seu modo, em consonância com 
suas normas, regras, crenças, valores, ritos e mitos, com suas 
atividades cotidianas, podendo significar natureza e sociedade; 
economia; política; e cultura, Idéia e matéria, identidades e 
representações, apropriação, controle e poder.(DOURADO e 
VARGAS, 2011, p.1). 
 

 O conceito de identidade implica, invariavelmente, um conjunto de 

características comuns com o qual grupos humanos se identificam e que é resultado 

de condições espaços-temporais celebrados e vividos onde o grupo está inserido.O 

território em sua totalidade é imbuído por características que o tornam singularmente 

específico de uma comunidade, que imprimem nele todas as suas características e 

identidades. Nesse sentido, é possível afirmar que: 
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A territorialidade seria definida como um conjunto de relações que se 
originam num sistema tridimensional entre a sociedade, o espaço e o 
tempo, pois a vida é tecida por relações, e são essas relações que 
surgem a cada momento no dinamismo em que a sociedade evolui 
(RAFFESTIN, 1993, p.161).  

 

Com base nessa dinâmica podemos afirmar que constantemente estão 

surgindo novas territorialidades em todos os espaços e em todos os momentos da 

vida em sociedade. 

Territorialidade não é, por outro lado, sinônimo de raízes territoriais, já 

que é transportável e é dinâmica, como no caso de migrantes que se apropriam de 

novos territórios e reconstituem suas identidades territoriais em novos 

espaços.Assim, a discussão empreendida por Raffestin assegura que: 

 
Não se trata, pois do “espaço”, mas sim de um espaço construído 
pelo ator, que comunica suas intenções e a realidade material por 
intermédio de um sistema sêmico. Portanto, o espaço representado 
não é mais espaço, mas a imagem do espaço, ou melhor, do 
território visto e/ou vivido. É em suma, o espaço que se tornou o 
território de um ator, desde que tomado numa relação social de 
comunicação. (RAFFESTIN, 1984, p.147).1 
 

Desse modo, a territorialidade se manifesta em todas as escalas 

espaciais e sociais, ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer 

que, de certa forma, ela é a “face vivida” da “face agida” do poder, segundo Raffestin 

(1993, p.164). Dessa forma, podemos analisar da seguinte maneira: se o vivido e o 

agido pela sociedade são o que trazem à tona a territorialidade, então todas as 

sociedades possuem níveis diversos de relações territoriais, sejam elas em qualquer 

grau. Mas, ao se relacionarem com outros espaços, elas estarão criando novas 

relações territoriais. 

Quando Raffestin (2003) propõe quatro tipos de territórios: o território do 

cotidiano, o de trocas, o de referência e o sagrado, daríamos destaque dentro dessa 

proposta ao território que mais se aproxima da nossa discussão, o território de 

referência. 

 
O território de referência é ao mesmo tempo, material e imaterial; é 
histórico e imaginário, subjetivo (memória individual e/ou coletiva). 

                                                
1 Tradução: Questo non è a causa di "spazio", ma piuttosto un attore integrato, che ha annunciato le 
sue intenzioni e la realtà materiale attraverso un semica sistema. Pertanto, lo spazio rappresentato è 
più spazio, ma lo spazio dell'immagine, o meglio il territorio visto e / o sperimentato. E 'in breve, lo 
spazio è diventato il territorio di un attore dal preso un rapporto di comunicazione sociale. 



30 

 

 

Não é o território que se habita, mas aquele que se habitou ou se 
conhece através de leituras, por exemplo. São imagens que nutrem a 
identidade atual. (RAFFESTIN, 2003, p.7) 
 

Raffestin (1993), destaca que a identidade e as imagens antecedem o 

território e a territorialização. Assim, o surgimento das novas territorialidades está 

ligado não somente aos aspectos objetivos da realidade vivida pelas populações. 

Devemos considerar que as novas territorialidades envolvem também, como já 

mencionado neste capítulo, sua dimensão subjetiva, a qual aparece de modo 

concreto por meio das manifestações de sofrimento, desejos, julgamentos e 

expectativas. 

A discussão sobre as identidades do povo se faz importante, pois é nesse 

momento que conhecemos os “motivos” pelos quais as comunidades firmam 

relações com os diversos territórios e assim formam diante dessa relação as novas 

territorialidades. 

É possível entender como o pensamento e as ações das relações 

interagem com a história acumulada de um lugar e como esses elementos ganham 

na especificidade dessa história, passando assim a constituir a sua própria história 

imaginada como produto de camadas superpostas de diferentes conjuntos de 

ligações, tanto locais como em sua perspectiva mais abrangente e global. 

Nesse sentido, Saquet (2010, p.152), assevera que “a identidade 

territorial significa, além de pertencimento a um certo lugar, o resultado do processo 

de territorialização, com elementos de continuidade e estabilidade, unidade e 

diferencialidade”. A identidade é um estímulo à ação coletiva, é patrimônio cultural e 

territorial, todos da coletividade devem estar imbuídos desse pensamento para que 

possa existir a identidade coletiva. 

Assim sendo, “os homens, através de seus gestos, necessidades e 

aprendizagens produzem e renovam territorialidades, identidades” (SAQUET, 2010, 

p.149). Há uma sucessão de identidades, que se cancelam e se desagregam, 

deixando traços materiais e imateriais. Infere-se que as relações, os processos e a 

vida são materiais e ideário ao mesmo tempo. Tal fato nos leva a concluir que a 

ideia e a matéria estão constantemente ligadas uma na outra. 

Nesse contexto de discussões, Albagli (2004), entende que o território é 

suporte e produto da formação de identidades individuais e coletivas, despertando 

sentimentos de pertencimento e de especificidade. As representações sociais, 
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imagens, símbolos e mitos projetam-se e materializam-se no espaço, transformando-

se em símbolos geográficos, fornecendo referências e modelos comuns aos sujeitos 

sociais e cristalizando uma identidade territorial. 

Assim é que a comunicação entre os indivíduos, no território, estabelece 

um processo dinâmico e cumulativo. Nesse sentido, a transmissão e troca de 

experiências e de conhecimentos assume uma centralidade na produção da 

identidade e da própria territorialidade, como atributo social. 

Ainda conforme Albagli (2004, p.29) “a territorialidade reflete, então, o 

vivido territorial em toda sua abrangência e em suas múltiplas dimensões – cultural, 

política, econômica e social”. 

Em sendo assim, a identidade tem sido tratada de diferentes maneiras em 

estudos do território, especialmente, como continuidades histórico-culturais, 

simbólicas, inerentes à vida de certo grupo social em um determinado lugar. Esse 

processo pode sofrer mudanças, mas a conservação de elementos da forma de vida 

é fundamental para a reprodução dessa identidade. 

Para Almeida (2008), outra questão pertinente diz respeito ao fato de que 

os sujeitos sociais podem estar envolvidos em mais de uma identidade, ocasionando 

dessa forma identidades múltiplas. Pois, “tem-se clareza de que as identidades 

imbricam-se, mesclam-se e apresentam dinamicidade, construindo uma diversidade 

identitária” (idem, 2008, p. 49). 

Na formação dessa identidade Almeida (2008, p.166) apresenta que a 

possibilidade da condição de território não tem o seu significado apenas na 

materialidade visível e no que é mensurável, mas sim no conjunto de relações que 

pode manter com outros elementos da vida social, estruturando dessa forma a 

importância que o território teria na vida das pessoas. Assim, Almeida (2008, p. 59) 

acrescenta que “é inevitável a conclusão de que muitos laços de identidade se 

manifestam na convivência com o lugar e com o território”. 

O próprio cotidiano das vidas sociais das comunidades vai se formando, 

assim também os territórios. É por isso que a análise feita diante das relações 

territoriais tem que ir além do que está exposto. Deve-se penetrar no imaginário e no 

vivido pelas comunidades analisadas.  

No entender de Haesbaert (2007, p.279-280), importa considerar que “o 

territorializar-se significa também, construir e controlar fluxos, além de criar 

referências simbólicas num espaço em movimento, no e pelo movimento”. 
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São territórios concomitantes e sobrepostos que se caracterizam pelo 

controle e pelo domínio, pela apropriação e pela referência, pela circulação e pela 

comunicação, ou seja, por estratégias sociais que evolvem as relações de poder, 

materiais e imateriais, historicamente constituídas.  

Assim como a desterritorialização está vinculada a uma noção de 

território, ao mesmo tempo como à dominação político-econômica (sentido funcional) 

e apropriação ou identificação cultural (sentido simbólico), reconhecemos que todo 

processo de desterritorialização está associado a um processo de reterritorialização, 

podemos ter situações em que, apesar de territorializados no sentido funcional, mais 

concreto, podem estar mais desterritorializados no sentido simbólico-cultural, e vice-

versa; a exclusão como desterritorialização deve ser vista então, também, na sua 

múltipla dimensão, econômico-política e simbólico-cultural. (idem, 2007). 

 

 

1.2 Territorialidades 

 

 

Importa considerar que os aspectos que definem territorialidade implicam, 

certamente, nos mesmos que refletem sobre a multidimensionalidade, pois se 

analisarmos o território vivido pelos membros das sociedades, poderemos notar que 

ele está carregado por diversas multidimensionalidades que serão geradas pela 

criação do território. Isso ocorre porque os homens vivem ao mesmo tempo o 

processo e o produto territorial por meio de um sistema de relações existenciais e/ou 

produtivistas. (SAQUET, 2007). 

Não há indivíduo ou grupo social sem território, sem relação de 

dominação ou apropriação do espaço, seja ela de caráter predominantemente 

material ou simbólico, a sua própria relação de domínio ou apropriação do espaço, 

privilegia determinadas dimensões do poder. 

É possível afirmar que as relações de poder existentes entre os sujeitos 

buscam modificar as relações com a natureza, com a cultura e com as relações 

sociais. 

Para Haesbaert (2007, p.304): 

A necessidade territorial ou o controle e apropriação do espaço pode 
estender-se desde um nível mais físico ou biológico (enquanto seres 
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com necessidades básicas como água, alimento, abrigo para 
repousar), até um nível mais imaterial ou simbólico (enquanto seres 
dotados do poder de representação e da imaginação e que a todo 
instante re-significam e se apropriam simbolicamente do seu meio), 
incluindo todas as distinções de classe socioeconômica, gênero, 
grupo etário, etnia, religião etc. 
 

Por outro lado, o tempo presente, passado e futuro indicam 

processualidade e, por outro, também indica simultaneidade, pois vivemos diferentes 

temporalidades e territorialidades, conforme destaca Saquet (2009). Com esse 

entendimento é possível perceber que são os constantes e concomitantes processos 

de (des)territorialização e (re)territorialização que geram sempre novas 

territorialidades e que, certamente, novos territórios contêm traços/ características 

dos velhos territórios e das velhas territorialidades. 

O território não deve ser visto como estado ou condição clara e 

estaticamente definida, importa priorizar assim a dinâmica combinada de múltiplos 

territórios ou multiterritorialidade, melhor expressado pelas concepções de 

territorialização e desterritorialização, principalmente agora que as mobilidades 

dominam nossas relações com o espaço.  

Na perspectiva de Saquet (2009, p.85) entende-se que: 

Está clara a questão da multidimensionalidade de nossas vidas 
cotidianas, tanto biológica como socialmente. Estabelecemos 
relações econômicas, políticas e culturais todos os dias, minuto a 
minuto, entre nós e com nossa natureza exterior (inorgânica), o que 
pode ser traduzido pelas diferenças, identidades e desigualdades, ou 
seja, pelas territorialidades cotidianas: todos os processos espaços-
temporais e territoriais inerentes a nossa vida na sociedade e na 
natureza. 
 

Isso significa dizer que, simultaneamente, nessa proposição, há uma 

conjunção e unidade entre o desigual e o diferente, ritmos lentos e mais rápidos, 

como propugnou Santos (1996). 

As temporalidades e os territórios são múltiplos e sobrepostos, 
determinados pelas forças do local e por forças externas ligadas às 
dinâmicas econômicas, política e cultural nos níveis nacional e 
internacional. Se o mundo é o que somos, somos o que o mundo é; a 
história do mundo é a história dos lugares e a história dos lugares á a 
história do mundo. (SAQUET, 2003, p.215). 
 

Dessa maneira, o processo de apropriação e produção territorial pode ser 

compreendido reconhecendo-se a relação espaço-tempo, o domínio ou controle 

político, a apropriação simbólico-identitária e afetiva e, concomitantemente, a 

dinâmica política, em unidade, no processo de reprodução da dominação social. 
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Os territórios e as territorialidades são múltiplos, históricos e relacionais. 

Há, em cada território, tempos históricos e tempos coexistentes (ritmos) presentes, 

em unidade, a mesma unidade de relação espaço-tempo e da relação ideia-matéria. 

Através dessa dinâmica podemos considerar o movimento desses territórios nas 

diversas circunstancias de tempo. (SAQUET, 2009). 

Desse modo podemos pensar no que trata Albagli, quando diz que: 

As territorialidades distintas correspondem também temporalidades 
distintas e coexistentes, expressando diferenças, desigualdades e 
relações de poder. Assim é que, contemporaneamente, têm-se os 
“mais” e os “menos” desenvolvidos, os “avançados” ou “dinâmicos” e 
os “atrasados” ou “tardios”, em síntese, o rápido tendendo a 
subordinar o lento. Dessa ótica, a territorialidade pode ser definida 
“como um conjunto de relações que se originam num sistema 
tridimensional sociedade-espaço-tempo”. (ALBAGLI 2004, p.30, grifo 
da autora). 
 

A sociedade precisa pensar em construir uma outra forma de viver de 

maneira mais justa para todos, ao mesmo tempo mais universalmente igualitária, por 

isso a proposta de se pensar multiterritorialmente é uma das perspectivas ideal para 

alcançar esse novo pensar cada vez mais multicultural e reconhecedor das 

diferenças humanas. 

 

 

1.3 Unidades de Conservação e Novas Territorialidades 

 

 

A formação de novas territorialidades implica recordar todo um processo 

de formação, desde sua origem passando pelas relações materiais e imateriais. 

Esse movimento implica, apropriação e dominação tanto no aspecto material como 

no imaterial sob a forma de zonas e de redes. As contradições na formação do 

território encontram-se voltadas para a ideia de posse, de perda ou conquistas de 

espaços. 

Segundo Saquet (2009, p.82), “a territorialidade corresponde ao poder 

exercido e extrapola as relações políticas envolvendo as relações econômicas e 

culturais”. Nesse contexto encontram-se envolvidos tanto os sujeitos como os 

grupos e isso ocorre também em redes e lugares de controle, mesmo que seja 

temporário, do e no espaço geográfico com suas edificações e relações. 
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No processo de apropriação de uma porção da extensão terrestre seja ela 

qual for, é comum que exista uma delimitação de uma área, no interior da qual um 

sujeito ou grupo social exerce domínio. 

Segundo Heidrich (2009), a criação de UC, comumente é acompanhada 

de conflitos territoriais em virtude da demarcação territorial e do estabelecimento de 

limites ou impedimento dos usos da terra. A demarcação desses territórios visa 

manter o controle sobre os recursos, determinadas áreas, pessoas e ações. 

Assim sendo, todo território significa articulações sociais, conflituosas, 

cooperativas, competitivas e coercitivas; é produto de tramas que envolvem as 

construções, as instituições, as redes multiescalares, as relações sociais e a 

natureza exterior ao homem; é objetivo-material e subjetivo-imaterial ao mesmo 

tempo. (Saquet, 2009). 

Consequentemente, muitas UC quando são criadas proíbem o acesso 

dos antigos usuários (sejam eles população tradicional ou pequenos produtores) aos 

recursos, excluindo-os dessas áreas e ignorando suas histórias com o lugar. 

Segundo Silva (2012, p.41), “muitos conflitos refletem a falta de planejamento do 

poder público responsável pela criação, gestão e implementação das unidades”.  

A criação da UC de Uso Sustentável, denominada Floresta Nacional do 

Ibura – Flonai, que está no cerne das nossas discussões suscita muitas questões 

para o debate sobre quais conflitos territoriais surgiram durante o processo. Tal fato 

ocorre porque a população do seu entorno estive por muito tempo enraizada num 

determinado espaço territorial e de lá retirava o sustento de suas famílias. Assim, 

após a transformação desse espaço em UC, as famílias foram desterritorializadas e, 

consequentemente, excluídas de uma área que antes fazia parte das suas vidas. 

Segundo Silva (2012), os conflitos se configuram na esfera das UCs, uma 

vez que são espaços onde ocorrem múltiplas relações territoriais, mediante os 

interesses dos sujeitos sociais em decorrência da apropriação e uso dos recursos 

disponíveis nestas áreas. Por isso, esses territórios são palco de conflitos, pois a 

implantação dessas UC implica na alteração do uso e manejo que as diversas 

comunidades mantinham com esses recursos. 

Na dinâmica da criação das UC há, ainda, os impactos socioambientais 

que refletem diretamente na vida de vários segmentos, principalmente os menos 

privilegiados, quais sejam quilombolas, ribeirinhos, comunidades indígenas, 

caiçaras, pequenos agricultores, assentados, pastorais, populações extrativistas 
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como os pescadores, os caçadores e os coletores, “comumente espoliados e/ou 

expropriados dessas áreas, resultando no comprometimento ou impedimento de 

suas atividades”. (SILVA, 2012, p. 42). 

Como já abordado, para Raffestin (2003), são as diversas relações de 

poder exercidas no território que geram conflitos. Isso ocorre porque o poder gera 

apropriação de espaços de diferentes formas. 

As UC são criadas como instrumentos para proteção e manutenção dos 

recursos naturais. Entretanto, em geral, a criação dessas áreas é acompanhada de 

conflitos que envolvem as múltiplas dimensões: política, econômica, social, cultural e 

ambiental. 

Além da maneira como a unidade está sendo criada, uma série de 

elementos devem ser considerados, a saber: as categorias2, a localização, a 

extensão territorial, o grau de implantação e a viabilidade administrativa, pois tudo 

isso influi definitivamente na formação de conflitos. 

Nosso estudo trata da criação da Floresta Nacional do Ibura – Flonai que, 

na prática, reflete sobre as mudanças que passaram a ocorrer no cotidiano do 

Povoado Estiva, comunidade que se localiza no seu entorno. 

Diante do surgimento de novos territórios e de novas territorialidades 

normalmente podem surgir conflitos entre as partes envolvidas. Porém é necessário 

lembrar que os conflitos existem desde o início da humanidade. Pois, certamente, 

eles fazem parte do processo de evolução dos seres humanos e são até 

necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema social, 

político e organizacional.  

Saquet (2009, p.81), analisa que “os homens têm centralidade na 

formação de cada território: cristalizando relações de influência, afetivas, simbólicas, 

conflitos, identidades, etc”. E assim os conflitos podem surgir desde o início das 

mudanças decorrentes da perda de uma área construída por relações afetivas, 

simbólicas e identitárias. 

Heidrich (2009) aborda os conflitos sob a perspectiva da dominação e da 

apropriação como formas complementares da expressão dos conflitos territoriais. 

Por esse ponto de vista, as territorialidades conflitantes podem refletir ao mesmo 
                                                
2
 O SNUC prevê 12 (doze) categorias complementares de unidades de conservação, organizando-as 

de acordo com seus objetivos de manejo e tipos de uso em dois grandes grupos: as Unidades de 
Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. 
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tempo, a dominação ou a expectativa de apropriação, não exatamente por áreas 

delimitadas, mas pelo espaço representado e vivido.  

Conforme Little (2001), grande parte dos conflitos socioambientais 

existentes está relacionada ao acesso, uso e controle dos recursos em áreas 

protegidas por lei e são manifestações da necessidade de “ajustes” das relações 

sociais e econômicas originadas a partir da dinâmica de uso e acesso aos recursos 

naturais. 

Em geral, nesse processo de (des)territorialização, as populações 

afetadas tendem a se (re)territorializar em outras localidades, ou criam novas 

práticas de sobrevivência, muitas vezes longe de suas raízes históricas e culturais. 

Diante desse preâmbulo algumas questões merecem destaque, a exemplo das 

populações que habitam as áreas que se tornaram UC. Essas populações 

conhecem os recursos existentes nessas áreas, assim como foram responsáveis até 

mesmo pela proteção desses espaços durante tanto tempo. 

Nesse contexto, os sujeitos que se sentem fragilizados do ponto de vista 

econômico-político e simbólico-cultural se constituem como sujeitos afetados por 

essas mudanças, restando a necessidade de desenvolver ações de organização, 

mobilização, argumentação, construções de discursos de legitimação, elaboração de 

estratégias, sensibilização e pressão sobre as partes que foram responsáveis por 

essa exclusão, na maioria das vezes o Poder Público. 

Little (2001), apresenta quatro elementos centrais para análise de 

conflitos, que são: i) os sujeitos sociais, movidos por interesses, valores e 

percepções diversas; ii) a natureza, que os caracteriza como conflito econômico, 

político, ambiental, doméstico, entre outros; iii) os objetos, podendo ser material ou 

simbólica, profana ou sagrada, pública ou privada; e iv) as dinâmicas, que estão 

diretamente relacionadas com sua forma de evolução. 

Para entendermos os processos que estão (re)configurando o território do 

povoado Estiva, localizado na zona de amortecimento da Flonai, procuramos 

relacionar os possíveis elementos que estão influenciando nas mudanças ocorridas 

nos últimos tempos no cotidiano do povoado, sobretudo os aspectos naturais e 

simbólicos; públicos e privados, tal como abordamos. 
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1.3.1 As Unidades de Conservação na perspectiva histórica 

 

 

Antes mesmo da criação do conceito de Unidade de Conservação (UC), o 

interesse pela preservação de áreas naturais pôde ser facilmente percebido. Foi em 

fins do século XIX, nos Estados Unidos, que surgiu a primeira área natural protegida: 

o Parque de Yellowstone. A iniciativa é creditada a exploradores do rio Yellowstone 

que conseguiram, em 1º de março de 1872, a aprovação do Congresso Americano 

em ata de criação do “Yellowstone National Park”, oficialmente a primeira UC do 

mundo (COSTA, 2002, p. 11). 

Segundo o estudo de Costa (2002) que diz que a história das UC 

brasileiras teve início em fins do século XIX, ainda durante o Império, em 1876, o 

político e engenheiro André Rebouças foi o pioneiro na propositura de uma ética 

conservacionista no Brasil. Inspirado pela criação do Parque Nacional de 

Yellowstone, defendeu eloquente e vigorosamente a necessidade de criar parques 

nacionais no Brasil. Fez a proposta de criação de Parques Nacionais nas áreas de 

Sete Quedas (PR) e da Ilha Fluvial do Bananal(TO).  

Decorreram quase 70 anos após o projeto inicial de André Rebouças, 

para que surgisse o Parque Nacional de Itatiaia (RJ) - criado com o objetivo de: 

“além das suas finalidades de caráter científico... atender às de ordem turística...” – 

embasado no Código Florestal de 1934, que estabeleceu os primeiros conceitos 

para Parques Nacionais, Florestas Nacionais e Florestas Protetoras. (idem, 2002) 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por avanços na criação de 

UC, quando emergiram as primeiras propostas para criação do que se consagrou no 

SNUC. Após a Conferência de Estocolmo, em 1972, o governo brasileiro passou a 

dar ênfase à criação mais efetiva da política da conservação ambiental. 

Segundo Costa (op.cit.) em 15 de setembro de 1965 foi oficializado, no 

Novo Código Florestal (Lei nº 4.771), a separação das áreas de preservação em 

áreas que permitiam a exploração dos recursos naturais - Florestas Nacionais, 

Estaduais e Municipais, e as que proibiam qualquer forma de exploração dos 

recursos naturais - Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas 

Biológicas. 
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Em 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – 

IBDF, organismo ligado ao Ministério da Agricultura, e que foi por muito tempo, o 

mentor das UC Federais do país.   

No final da década de 1970 a Legislação Ambiental Brasileira é 
enriquecida pelo Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979; o 
Regulamento dos Parques Nacionais em 1981; pela Lei nº 6.902, 
criando as Áreas de Proteção Ambiental e Estações Ecológicas. Em 
1884, o Decreto nº 89.336 estabelecia como Áreas de Preservação 
Permanente as Reservas Ecológicas, e criava as Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico (COSTA, 2002, p. 20). 
 

Segundo a União Internacional para Conservação da Natureza – IUCN – 

1992, a década de 1990 foi marcada pela preocupação com a conservação da 

biodiversidade, ressaltando a relação da UC com as sociedades em que estão 

inseridas, e com os projetos econômicos de desenvolvimento sustentável. 

As UC podem ser criadas em nível municipal, estadual e federal, por meio 

de decreto ou lei; entretanto, sua extinção somente se dá por meio de lei. Ainda que 

sua criação ocorra oficialmente mediante diploma legal, a existência das UC apenas 

se dá após a adoção de medidas concretas, ou seja, que efetivem sua criação, tais 

como: demarcação do terreno; instalação de infraestrutura; colocação de recursos 

humanos, elaboração do plano de manejo, instalação da gestão participativa, entre 

outros. As UC podem ser vinculadas a diferentes órgão administrativos, de acordo 

com sua natureza, seu objetivo e seu estatuto. 

Num processo de criação e gestão de UC, é certo que nem tudo são 

facilidades, todas as categorias existentes possuem algum tipo de restrição de uso, 

o que torna sua implantação difícil. “Grandes impactos podem ser evitados – ou ao 

menos minorados – com base em ações simples, como a promoção de atividades 

de educação ambiental e o esclarecimento sobre a utilização das áreas em questão” 

(COSTA, 2002, p. 22). 

Outro ponto de embate na criação das UC é o desenvolvimento das 

atividades socioeconômicas que ocorrem tanto no espaço interno como no entorno, 

configurando os mais variados conflitos territoriais. Mesmo com todos esses conflitos 

na criação dessas UC, segundo Costa (2002), hoje existem setenta e três Flonas, 

estabelecidas para silvicultura, corte seletivo sustentável, proteção de bacias 

hidrográficas, pesquisa e recreação.  A maioria, em número (39) estão localizadas 

no Norte do país e em área (99%) está na Amazônia. 
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Segundo dados do SNUC (BRASIL, 2000) a Floresta Nacional é uma área 

com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo 

básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Essa unidade 

é de posse e domínio público, sendo desapropriadas as propriedades existentes em 

seus limites, porém, é admitida a permanência de populações tradicionais que a 

habitam quando de sua criação, em conformidade com o plano de manejo da área. 

A primeira Flona foi criada em 1946, no Ceará, e no ano de 1961 foi 

criada a segunda, a Flona Caxiuanã, no Pará. Entretanto, a categoria Floresta 

Nacional, só foi incluída no Código Florestal de 1965, através da Lei 4.771, de 15 de 

setembro de 1965. 

A visitação pública nas UC é permitida condicionada às normas 

estabelecidas para o manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua 

administração. 

No estado de Sergipe, a primeira UC instituída foi em 1990, anterior ao 

SNUC, decretada em 2000 (SOUZA e LANDIM, 2007). Conforme a Lei nº 2.795  de 

30 de março de 1990, foi definida a área de proteção ambiental da foz do Rio Vaza-

Barris, que compreende as Ilhas do Paraíso e da Paz, localizadas respectivamente 

na foz do Rio Vaza-Barris e na foz do Rio Santa Maria, em frente ao Povoado 

Mosqueiro. O estado de Sergipe compreende uma rica diversidade de ecossistemas, 

são eles: a caatinga, o cerrado, a mata atlântica, os manguezais e a restinga. No 

entanto, toda essa biodiversidade existente desde os tempos da colonização sofre 

com a perda de seu patrimônio natural. Para tentar sanar esse problema no Estado 

de Sergipe foram criadas UC que tentam proteger esses ecossistemas, quadro 01. 

 

  

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=21
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Quadro 01: Unidades de Conservação no Estado de Sergipe 

 

FEDERAIS CRIAÇÃO ÁREA (HA) 

Reserva Biológica Santa Isabel  1988 2.766,00 

Floresta Nacional do Ibura  2005 144,17 

Parque Nacional Serra da Itabaiana  2005 7.966,00 

Monumento Natural do Rio São Francisco  2009 26.715,09 

ESTADUAIS CRIAÇÃO ÁREA (HA) 

Paisagem natural e Área de Especial Proteção 

Ambiental do rio Sergipe  

1990 n.d.  

Áreas de Proteção Ambiental da Foz do Rio Vaza-

Barris  

1990 n.d.  

Área de Proteção Ambiental do Morro do Urubu  1993 213,87  

Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul do 

Estado de Sergipe  

1993 50.813,40  

Área de Proteção Ambiental Litoral Norte  2004 47.312,00  

Monumento Natural Grota do Angico  2007 2.138,00  

Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco  2007 894,76  

MUNICIPAIS CRIAÇÃO ÁREA (HA) 

Parque Municipal Ecológico Tramanday  1996 2,5  

Parque Natural Municipal Lagoa do Frio  2001 278,99  

PARTICULARES CRIAÇÃO ÁREA (HA) 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Fonte da 

Bica  

1999 13,27  

Reserva Particular de Patrimônio Natural Mata 01 

(Bom Jardins) e Mata 02, 03 e 04 (Tapera)  

2006 297,05  

Reserva Particular de Patrimônio Natural Mata 01 

e 02 (Marinheiro) e Mata 03 (Pedra da Urça)  

2007 177,26  

Reserva Particular de Patrimônio Natural Dona 

Benta e seu Caboclo  

2010 23,60  

Reserva Particular de Patrimônio Natural do Caju  2011 763,37  

Fonte: SEMARH (2011) 
Organização: SANTOS, J. C. 
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Segundo Silva e Souza (2009, p. 4), “não basta apenas multiplicar a 

quantidade de unidades no país, a exemplo do Estado de Sergipe que possuía até 

2009, quinze UC, sendo seis de Proteção Integral e nove de Uso Sustentável”. O 

que mais tem despertado a atenção neste cenário é que no intervalo de cinco anos, 

2004-2009, foram criadas seis unidades, e mais três estão em processo de criação.  

Segundo Silva (2012), ficam evidentes as tramas entrelaçadas nas UC 

em Sergipe, onde as diversas atividades desenvolvidas nessas áreas geram 

grandes impactos socioambientais, que perpassam em toda UC do estado. Pois as 

comunidades tradicionais e pequenos produtores locais, despossuídos de poderes 

políticos e financeiros, são cada vez mais afastados dos territórios do cotidiano, 

acirrando cada vez mais a disputa territorial, além da proibição do uso dos territórios 

para extrativismo vegetal, com a proibição e/ou cercamento das propriedades, fontes 

de recursos naturais para subsistência dessas comunidades. 

Evidente que nos espaços territoriais das UC são mantidas múltiplas 

relações de poder e territorialidades, uma vez que esses territórios são utilizados 

enquanto recursos, despertando interesses políticos e socioecômicos entre grupos 

adversos. Tais interesses estão vinculados comumente, à ideia de pouparem os 

recursos naturais (solos férteis, recursos hídricos, vegetação, minérios) para 

atenderem a diversos grupos, formados na maioria das vezes por grande empresas 

privadas. (SILVA, 2012) 

Na prática, a apropriação dos recursos naturais não acontece de forma 

passiva. Há interesses e conflitos (potenciais e explícitos) entre os atores sociais 

que atuam de alguma forma sobre os meios físico-natural e construído, visando seu 

controle ou sua defesa e proteção (QUINTAS, 2002). 

Por esse discurso, a reflexão de conceito de território usado para analise 

das UC está vinculado a duas questões, ao domínio político econômico e à 

apropriação identitária-simbólica. 

Por isso é necessário repensar de que forma está acontecendo a 

apropriação dessas terras com relação à população que faz uso dessas 

propriedades que se transformam em UC. 

Entende-se que existe a necessidade de se preservar, mas questiona-se 

a forma como essa apropriação é feita nas áreas que serão preservadas, além da 

comunicação que deve existir entre os órgãos responsáveis e a comunidade onde 
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será implantada a unidade, para evitar ou minimizar os conflitos decorrentes da nova 

configuração. 

A esse respeito Galvão (2000), assevera que as florestas são 

importantes, inclusive economicamente valorizadas. No entanto, a valorização 

econômica deve ser relativizada quando aspectos psicofisiológicos como lazer e 

celebração são visivelmente importantes para as populações que, com essas 

práticas, usufruem da floresta, com forte sentimento para suas vidas. 

A forma adotada pelo Brasil no momento da criação das UC é 

considerada por muitos autores como um dos principais instrumentos de estratégias 

para a proteção dos recursos naturais. 

Já para a população do entorno que se considera capaz de criar sistemas 

engenhosos de manejo de flora e fauna, que se diz muitas vezes responsáveis pela 

proteção, conservação e potencializarão da biodiversidade, acha que a criação das 

UC gera uma serie de conflitos de difícil solução, pois a legislação prevê a expulsão 

ou transferência dos moradores dessa área (DIEGUES, 1999). 

Diante do exposto, no Brasil, a criação e a implantação das UC 

repercutiram nos mais variados conflitos territoriais em virtude dos interesses pelo 

domínio, controle, apropriação e usos desses territórios, que culminou na espoliação 

e exclusão das comunidades tradicionais e dos pequenos produtores locais das UC 

tanto de Proteção Integral, quanto das de Uso Sustentável. 

As comunidades que estabelecem relações cotidianas nas áreas, que 

logo se transformam em UC, perdem um espaço de referência na construção de 

identidade das comunidades, como bem ressalta Haesbaert (2007). 

 

 

1.3.2 Políticas de Preservação e as Novas Territorialidades 

 

 

Na tentativa de enfrentar os graves desequilíbrios que se acumularam ao 

longo dos anos, hoje é possível constatar um número crescente de ações em defesa 

do meio ambiente. Muitos estudos têm sido desenvolvidos para se avaliar 

adequadamente os reflexos de atividades direcionadas para a apropriação dos 

recursos naturais e culturais. Tais pesquisas têm incentivado e até mesmo aberto 

caminhos de maior participação das comunidades na escolha dos rumos do 
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desenvolvimento local, o que resulta, por sua vez, no pleno exercício da cidadania. 

No nosso entender, todo esse processo, certamente, incide e se identifica com os 

elementos que promovem as novas territorialidades. 

Dessa forma, ao avaliar as ações que mais geram impactos ao meio 

ambiente, Egler (1996, p. 32) destaca que “a concepção de risco está associada às 

avaliações de investimento, e que subsidiam a tomada de decisão ex ante e não ex 

post como o fazem normalmente as análises de impacto ambiental”, algo de capital 

importância para os dias de hoje. Nesse sentido, Quintas (2005, p. 69) concebe os 

problemas ambientais como “situações onde haja risco e/ou dano social/ambiental e 

não haja nenhum tipo de reação por parte dos atingidos ou de outros”. Como se vê, 

é muito tênue, embora bastante significativa, a diferença entre risco e problema 

ambiental. As posições dos teóricos, em geral apresentam nuances diferentes, 

porém há um consenso que se trata de uma intervenção com algum grau de 

complexidade.  

Os elementos naturais de um dado território podem ser transformados em 

potencialidades, na medida em que a sociedade percebe sua importância como 

recurso e, eventualmente, os integra a suas práticas territoriais. Tais práticas podem 

ser predatórias desses recursos e degradantes da qualidade ambiental; ou 

sustentáveis do ponto de vista da conservação e do equilíbrio do meio ambiente 

local. 

Com o advento do terceiro milênio a “variável” ambiental tem ocupado 

lugar de destaque na organização dos sistemas econômicos mundo afora. E, 

certamente, diante da crise econômica pela qual passam as grandes potências é de 

se esperar que haja um novo tipo de tratamento para essa questão.   No meio 

acadêmico, entretanto, constata-se que o meio ambiente é palco das preocupações 

e discussões e que perpassa as mais variadas ciências e, timidamente está se 

ampliando para os diversos setores da economia. Esses setores têm aos poucos se 

debruçado em torno de uma resposta que prime pela vertente da sustentabilidade. 

No nosso entender, a sustentabilidade passa a existir com a formalização 

no mundo contemporâneo de um interesse coletivo pela preservação de áreas 

naturais e das Unidades de Conservação. As UC, como é o caso da Flonai, são 

espaços ambientais que apresentam importantes características naturais, como: 

reservas biológicas, parques, florestas e estações ecológicas; são instituídas pelo 
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poder público, e têm como principal objetivo diminuir os efeitos da destruição dos 

ecossistemas. 

Para Kinker (2002), no Brasil as UC são áreas naturais ou seminaturais 

em regime especial de administração, instituídas legalmente pelo Poder Público, 

com base em estudos prévios que demonstram as razões técnico-científicas e 

socioeconômicas que justificam sua criação. Com localização e limites definidos, 

possuem, em geral, características ecológicas ou paisagísticas especialmente 

importantes. (idem, p. 34-35). 

Os territórios das UC são passíveis de diversas territorialidades, com 

lógicas de estratégias de controle definidas em legislação e políticas públicas 

socioambientais visando atender as formas de reprodução socioeconômica. Nesse 

ponto, como resultado da apropriação, controle e uso desigual desses territórios, 

dotados de potencial natural passível e objeto de disputa, desencadeiam-se os 

conflitos territoriais nas mais variadas escalas geográficas. 

Apesar da preocupação em prol da conservação ambiental, evidenciada 

em escala mundial: 

Desde 1972, em Estocolmo, os debates ampliaram-se, mas na 
prática, os conflitos se intensificaram e as soluções tornaram-se cada 
vez mais difíceis de serem alcançadas uma vez que as dificuldades 
em lidar com tal complexidade, na era da globalização, encontram-se 
embutidas no binômio meio ambiente e desenvolvimento econômico 
e social global e local. (SILVA, 2012, p.51). 
 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC constitui o 

conjunto de UC do Brasil nas esferas federais, estaduais e municipais. Em sendo 

assim, sua aprovação e adoção foram passos fundamentais para que as áreas 

tivessem proteção real embasada por lei, e isso se deu por quase 10 (dez anos) 

tramitando no Congresso Nacional, e em 19 de julho de 2000 foi aprovado, com 

várias emendas e modificações.  

O Sistema foi instituído mediante o Projeto de Lei nº 2.892, de 1992 – que 

regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal – instituiu-

se a lei nº 9.985, e por meio dela surgiu o SNUC (COSTA, 2002, p. 27). 

O SNUC, em seu artigo 2º, define as UCs como: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com característica naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção.(COSTA, 2002, p. 27). 
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Antes da criação do SNUC, diversas categorias de manejo das unidades 

existiam e, devido às variações terminológicas adotadas em municípios, estados e 

pelo governo federal, as legislações não eram claras e eficazes na matéria e, por 

vezes, não possuíam referencial jurídico em comum.  

Sendo assim, é fácil perceber que, além dos objetivos constantes no texto 

legal, talvez um dos mais importantes objetivos do SNUC tenha sido o de impor os 

critérios regulatórios das categorias de manejo, deixando claros os objetivos e a 

denominação a serem utilizadas (idem, p.28).  Nesse contexto, importa ressaltar que 

existem UC que foram criadas há mais de 20 anos e que ainda não possuem o 

plano de manejo. Assim, a existência desse plano é um dos objetivos para formalizar 

o uso dos bens naturais existentes nas UC. Segundo BRASIL (2000), o SNUC tem 

os seguintes objetivos: 

I. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 
território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II. proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
III. contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 
IV. promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
V. promover a utilização dos princípios e das práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 
VI. proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII. proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII. proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX. recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
X. proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 
XI. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII. favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, a recreação 
em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII. proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente. 

Tendo por base esse painel de objetivos, as UC que integram o SNUC se 

dividem em dois grupos: de proteção integral, com a preservação da biodiversidade 

como principal objetivo; e áreas de uso sustentável, que permitem várias formas de 

utilização dos recursos naturais, com a proteção da biodiversidade como um objetivo 

secundário (BRASIL, 2000). Elas correspondem aos termos Unidades de 

Conservação de Uso Indireto (proteção integral) e de Uso Direto (uso sustentável) 

utilizados anteriormente ao SNUC. 

As categorias de Unidades de Proteção Integral e de Usos Sustentáveis e 

suas respectivas características são apresentadas nos quadros 02 e 03, a seguir. 
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Quadro 02 – Unidades de Proteção Integral – Categorias e Características 
UNIDADES DE PROTEÇÃO 
INTEGRAL - CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 

I – Estação Ecológica  Preservação da natureza e realização de pesquisa 
científica. 

II – Reserva Biológica 
 Preservação integral da biota e dos demais atributos 
naturais existentes em seus limites, sem interferência 
humana direta ou modificações ambientais. 

III – Parque Nacional 

 Preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 
realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação e ecoturismo. 

IV – Monumento Natural Preservar sítios naturais raros, singulares ou de 
grande beleza cênica. 

V- Refúgio de Vida Silvestre  

Proteger ambientes naturais assegurando condições 
para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou 
migratória. 

Fonte: Adaptado da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 
Organização: SANTOS, J. C. 
 

Quadro 03 – Unidades de Uso Sustentável – Categorias e Características 
UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL - 

CATEGORIAS 
CARACTERÍSTICAS 

I – Área de Proteção Ambiental 
Proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

II – Área de Relevante Interesse Ecológico 

Manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o uso 
admissível dessas áreas, compatível com os 
objetivos de conservação da natureza.  

III – Floresta Nacional 

Tem como objetivo básico o uso múltiplo 
sustentável dos recursos florestais e a 
pesquisa científica, com ênfase em métodos 
para exploração sustentável de florestas 
nativas. 

IV – Reserva Extrativista 
Proteger os meios de vida e a cultura dessas 
populações, bem como assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade. 

V – Reserva de Fauna 
Adequada para estudos técnico-científicos 
sobre o manejo econômico sustentável de 
recursos faunísticos. 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 
assegurar as condições e os meios 
necessários para a reprodução e a melhoria 
dos modos e da qualidade de vida e a 
exploração dos recursos naturais das 
populações tradicionais, bem como valorizar, 
conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as 
técnicas de manejo do ambiente 
desenvolvidas por essas populações. 

VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural Conservar a diversidade biológica desse 
determinado território. 

Fonte: Adaptado da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 
Organização: SANTOS, J. C. 
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No contexto nacional, há grandes empreendimentos que se beneficiam 

com a criação de UC, como por exemplo, grandes empresas que foram privilegiadas 

com a criação de unidades no entorno de suas propriedades, formando uma espécie 

de “cinturão verde” de forma que continuem controlando aqueles espaços territoriais 

independente da categoria estabelecida, e por outro lado proibindo o uso dos 

recursos pelas populações locais e tradicionais, mesmo onde para a categoria seja 

permitido o uso deles. (SILVA, 2009). 

Por fim, Silva (2009, p.48), levanta questionamentos importantes para 

repensarmos a respeito da criação das UC: “para que e para quem as UC são 

criadas? E quem se beneficia da política de conservação do país?”. Certamente, 

essas e outras questões dessa natureza podem ser pensadas e refletidas, ainda que 

não tenhamos a pretensão de respondê-las. 

 

 

1.4 Estado da Arte 

 

 

As UC são áreas que levantam o interesse de vários pesquisadores 

devido a todas as polêmicas que circundam todo o processo de criação de tais 

unidades. O caso da Flonai não é diferente, são várias pesquisas e estudos 

publicados na área que envolve desde a escolha da área para criação da unidade, 

como também a respeito da extração de água do lençol freático aí existente. 

Para composição deste capítulo procedeu-se um levantamento das 

dissertações de mestrado e das teses de doutoramento existentes nos Núcleo de 

Pós Graduação e Pesquisa de Desenvolvimento e Meio Ambiente e de Pós-

Graduação em Geografia, da Universidade Federal de Sergipe. Também, 

realizaram-se pesquisas em textos publicados em âmbito nacional, em especial, 

aqueles de domínio público na internet, com o intuito de encontrar trabalhos que se 

aproximassem teórico e metodologicamente da temática dessa pesquisa. 

Dentre os trabalhos encontrados chama atenção a tese de Maria do 

Socorro Silva (2012), que aborda a complexidade das relações estabelecidas e 

existentes nos territórios das UC em Sergipe. Esse trabalho, enfatiza vários 

aspectos das UC, desde a formação até a sua aceitação no cotidiano. Ela questiona 

a respeito da verdadeira intenção em se criar tantas áreas protegidas. Nesse 
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contexto, a criação de UC, na perspectiva de proteção dos recursos naturais, é uma 

estratégia utilizada pelos países detentores de tecnologia e capital, a exemplo dos 

Estados Unidos e dos países da União Europeia. Para a autora é certo que esses 

países continuarão no controle dos recursos naturais que estão sendo 

resguardados, geralmente em Áreas Protegidas. Os países já citados justificam que 

tais recursos atenderão às necessidades das futuras gerações, mas que na verdade, 

são para suprir as suas próprias necessidades no presente. 

No corpo da referida tese outras análises são dignas de nota. Uma delas 

corresponde ao poder que os países economicamente privilegiados detêm em 

dominar os territórios daqueles detentores de rica biodiversidade, a exemplo do 

Brasil, onde grande parte dos biomas foi devastada e o que restou, obedecendo à 

política internacional, vem sendo transformada em UC. (SILVA, 2012). 

Independente do objetivo da institucionalização dessas UC é importante 

acompanhar o processo de criação desses territórios perante as comunidades que 

naturamente já habitam essas áreas e seus entornos. A criação dessas unidades, 

muitas vezes, limita o acesso dos habitantes para ao uso dos recursos naturais, o 

que levanta a discussão a respeito da identidade daquele povo com aquela área. 

Lima (2011), aborda, com propriedade, as questões sobre identidade 

territorial de comunidades da cidade de Aracaju em relação à identificação com a 

vegetação de mangue localizada em seu entorno. Esse trabalho abre caminhos para 

pesquisas e reflexões sobre identidade territorial dentre elas a nossa, sobre os 

moradores do povoado Estiva. 

Outros trabalhos levantados abordam os conflitos existentes a partir da 

criação de Unidades de Conservação e, também, os entraves existentes nas 

comunidades que residem dentro dessas áreas ou que fazem uso dos seus recursos 

naturais. Nesse caso devem-se destacar as dissertações de mestrado de Santos 

(2007); Oliveira (2011); Cajazeira (2011); Souto (2012) e Morales (2012), defendidas 

no Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFS. 

O trabalho de Santos (2007), intitulado “Mata do Junco (Capela-SE): 

identidade territorial e gestão de conflitos ambientais”, busca desvelar a identidade 

territorial dos habitantes do entorno da Mata do Junco, localizada no município de 

Capela em Sergipe e os interesses dos sujeitos e dos grupos sociais que lutam pela 

sua gestão ambiental. As categorias trabalhadas pelo autor guardam fortes 

semelhanças com as que são abordadas no estudo que se apresenta, a saber: 
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território e conflitos sociais. Nesse contexto, ambas ajudam a esclarecer os usos 

feitos pelos moradores e os entraves existentes na Mata do Junco. 

A categoria território é abordada com muita propriedade pelo autor, pois 

enfatiza principalmente o território simbólico e o território identitário.Nesse contexto 

faz jus mencionar o pensamento de Santos(2001) quando afirma que:  

 
O território é a base do trabalho, da resistência, das trocas materiais 
e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em 
território, deve-se, pois, de logo entender que se está falando em 
território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o outro, à 
maneira da célebre frase de Churchil: “primeiro fazemos nossas 
casas, depois, elas nos fazem...” A ideia de tribo, povo, nação e, 
depois, de Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda 
(SANTOS, 2001, p. 96). 
 

Segundo Santos (2007), os conflitos existentes no uso territorial da Mata 

do Junco, são derivados dos interesses de cada sujeito ou grupo social, em relação 

à mata, pois de certa forma estão imbricados na sua identidade. Pois, as relações de 

poder estabelecidas com os modos de uso, interesses e representações com os 

seus recursos florestais ditam os moldes de sobrevivência da comunidade. 

Utilizando o mesmo objeto de pesquisa Oliveira (2011), aborda a 

problemática existente diante da institucionalização da Mata do Junco, onde vários 

conflitos ambientais foram detectados e vários embates entre os atores formadores 

desse cenário. Destaca também, as interferências na identidade que as populações 

que residem nessas áreas e no seu entorno estabelecem com esses espaços. 

A autora escolhe o povoado no entorno da Mata do Junco como objeto de 

estudo e percebe a necessidade de conhecer a história da construção da mata de 

seu povoamento considerando a ação do tempo no espaço. Foi significativo 

constatar que a vida dos moradores foi palco de ações que hoje estão guardadas 

em suas memórias, destacadas em suas práticas diárias e na realidade encontrada. 

Com isso, apreende-se a ocorrência de tais vivências em todas as comunidades que 

habitam o entorno de áreas que são escolhidas para se tornarem UC. 

Outro trabalho que se destaca é a pesquisa de Sheyla Pink Díaz Morales 

(2012), que trabalha com os conflitos ambientais após a institucionalização do 

Parque Nacional Serra de Itabaiana/SE - Brasil. Essa UC também está marcada 

pela problemática dos conflitos que envolve os moradores que habitavam o entorno 

e os gestores dessa nova UC, pois a institucionalização alterou alguns hábitos e a 

dinâmica de suas vidas. 
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Conforme Morales (2012), a ocupação do Parque Nacional Serra de 

Itabaiana é o resultado do processo de exclusão social, o que levou parte da 

população a buscar abrigo e sustento em áreas ambientalmente fragilizadas. Este 

tipo de relação implica, certamente, na elevação da degradação ambiental. Desse 

modo, tornam-se inevitáveis os conflitos socioambientais e consequentemente, a 

luta pelo espaço ocupado.  

O Parque Nacional Serra de Itabaina foi institucionalizado no mesmo ano 

em que o Horto Florestal do Ibura se tornou Floresta Nacional do Ibura, em 2005. 

Em ambos os processos de institucionalização ocorreram dúvidas quanto à 

categoria de UC que iriam se enquadrar. Buscou-se desenvolver estudos para 

investigar qual a função da área na vida das pessoas que viviam aos redores dessas 

áreas bem como os usos que faziam desses lugares. O mesmo olhar aplicado por 

Souto (2012), quando se dispõe a investigar em que medida a percepção ambiental 

pode interferir no processo de criação e gestão de Unidades de Conservação 

situadas em zonas urbanas, tomando como objeto de estudo o Parque Ecológico 

Tramanday. 

Um dos trabalhos relacionados a essa problemática de conflitos tendo o 

município de Nossa Senhora do Socorro como objeto, foi realizado por Cajazeira 

(2011), que estudou os impactos e conflitos socioambientais nas comunidades do 

entorno da fábrica de cimento Nassau.  

Em seu estudo Cajazeira (2011) mostra que a grande maioria dos 

moradores do povoado Estiva trabalha fora do povoado, comprovando que apenas 

uma pequena parcela trabalha na fábrica de cimento, sendo notória a insatisfação 

dos moradores, pelo fato de serem tão afetados negativamente pelos danos que a 

fábrica causa ao povoado. 

Cajazeira (op.cit.), conclui em seu trabalho que no povoado Estiva, a 

inexistência de uma Associação de Moradores, juntamente com a passividade de 

parte da comunidade em relação aos conflitos existentes com a fábrica, deixam uma 

espécie de “lacuna” onde as medidas tomadas mostram-se pouco efetivas e 

incapazes de mudar o quadro na localidade.  

Já Battesini (2010), em seu trabalho de conclusão de curso de Graduação 

em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Sergipe – UFS, elabora um 

levantamento acadêmico das publicações relacionadas às UC no estado de Sergipe, 

entre elas a Flonai. 
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Neste levantamento a autora constatou 12 trabalhos acadêmicos 

relacionados à Flonai. Dos trabalhos encontrados pela pesquisadora 04 são 

monografias da área da Engenharia Florestal e os demais são artigos produzidos a 

partir dos estudos desenvolvidos nas monografias.  

Com relação à temática esses trabalhos tratam de: hidrologia (01); da 

flora (06); do extrativismo e impactos ambientais (01) e, por fim, (04) sobre educação 

ambiental e ecoturismo. Todos os trabalhos mostram a importância que a área e a 

Flonai tem para o Estado de Sergipe e ressaltam os motivos que contribuíram para 

que ela se tornasse uma área de preservação. 

Chamou a atenção que nenhum trabalho levantado por Battesini (2010) 

tratou do povoado Estiva assim como de possíveis problemas relacionados com 

população de entorno. Nesse sentido, consideramos o nosso trabalho muito 

pertinente, pois trata de uma pesquisa de cunho geográfico que tem como objetivo 

aprofundar o cotidiano da vida dos moradores do povoado Estiva e suas relações 

com a Flonai. 

Os estudos acadêmicos e as publicações sobre a Flonai começaram a 

surgir a partir do ano de sua institucionalização, em 2005, com várias pesquisas 

tomando como base essa área, abordando principalmente a sua diversidade natural. 

Analisando o período anterior à criação da Flonai, não foram localizados 

registros de publicações nem de relatórios que oficializassem a história da área. 

Pode-se pressupor, através dos relatos dos entrevistados, que mesmo sendo Horto 

Florestal uma área importante para o poder público e para os moradores, não foi 

encontrado objeto de pesquisa que registrasse com maiores detalhes suas 

atividades e, sobretudo sua significância para a população de entorno, no caso o 

povoado Estiva. 
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METODOLOGIA 

 

 

2.1 A importância do método para a pesquisa científica 

 

 

Ao falar em método científico estamos nos referindo aos passos que 

devem ser tomados no caminho a ser percorrido a fim de se alcançar determinado 

objetivo. Nesse sentido, entender o que seja o método e sua importância para a 

pesquisa científica implica certa complexidade. A ciência criou o termo “método 

científico” com o objetivo de excluir tudo o que tem natureza “subjetiva”. 

Todavia, percebemos que nas ciências existem fenômenos cuja natureza 

é precisamente subjetiva. Nesse caso, eles se diferenciam daqueles que são 

enquadrados nos três métodos clássicos, a saber: indutivo, dedutivo e hipotético-

dedutivo ou de verificação de hipóteses que se costumam aplicar às ciências 

naturais quais sejam: a Física, a Química, e a Biologia. Isso em contraposição às 

chamadas ciências humanas a exemplo da Filosofia, da Economia, da Política, da 

História, da Geografia e outras às quais se aplicam mais amplamente métodos 

como: hermenêutico, fenomenológico, dialético, funcionalismo, estruturalismo, 

dentre outros. 

No entanto, podemos assegurar que o método é de extrema importância 

para a pesquisa científica e que cada pesquisador terá que descobrir qual método se 

aplica de modo mais adequado à sua pesquisa.  

Assim, o método deverá ser definido conforme os objetivos do 

pesquisador e para que isso ocorra implica que ele tenha conhecimento razoável e 

prévio do caminho que será seguido por sua investigação, mesmo que não o seja 

definitivo. Nesse contexto é importante assegurar conforme Lakatos que:  

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser 
seguido, destacando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
(LAKATOS, 2006, p.41-42). 
 

Com isso, estamos argumentado no sentido de apreender um método que 

seja capaz de corresponder às exigências traçadas pelos objetivos deste trabalho. 

Diante do exposto percebemos que o método fenomenológico se enquadra melhor 
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para nossa pesquisa, por entender que se trata de um instrumental capaz de 

possibilitar a leitura das experiências vividas, realizadas e recriadas na 

cotidianidade. E, também, da percepção como suporte capaz de ancorar a busca 

das respostas aos questionamentos possíveis dos moradores do Povoado Estiva. 

Correntes do pensamento que foram extraordinariamente populares no 

Pós-Segunda Guerra Mundial, como por exemplo, o existencialismo, se alimentaram 

na fonte fenomenológica. Nesse contexto pode-se destacar os 

pensadores:Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty, entre outros. (TRIVIÑOS, 1987). 

Dentre os autores citados podemos afirmar que, quem deu um conteúdo 

novo a esse método foi o filósofo Edmund Husserl, no século XX, quando 

propriamente tem início o movimento fenomenológico. 

Uma maneira de conceituar a fenomenologia seria dizer que ela é o 

“estudo das aparências”. É na aparência que começa a investigação 

fenomenológica. A fenomenologia, retomando Merleau-Ponty (1999), é o 

posicionamento que repõe as essências na existência, pois não podemos 

compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

“facticidade”. Por isso, o pesquisador tem que estar inteiramente ligado ao seu 

objeto de pesquisa, podendo dessa forma observar todas as características do seu 

objeto para na sequência formar as suas conclusões. 

Nesse sentido, Merleau-Ponty (op. cit, p.03) afirma que “tudo aquilo que 

sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma 

experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada”. 

Dessa forma, a fenomenologia explora o mundo e a vida do ser humano da forma 

que ela é, trata de apresentar uma descrição direta das nossas experiências como 

ela é, inserindo-se na realidade de estudo. 

Importa considerar que toda ciência é construída sobre o mundo vivido e 

nesse contexto “a ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser que o 

mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma determinação ou uma 

explicação dele” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 03). 

Diante das colocações do autor percebemos que a fenomenologia se 

interessa pelo mundo das experiências, que é desenvolvida pelas percepções e se 

apresenta como um horizonte de possibilidades que perpassam a vida dos sujeitos 

sociais estudados, por isso, o interesse não é o mundo que existe, mas sim, o modo 

como o conhecimento do mundo se demonstra e se realiza na vida de cada sujeito. 
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Com isso, a fenomenologia se deixa praticar e reconhecer como maneira, 

como estilo ou ainda como método sobre a abordagem da fenomenologia que surge 

com a publicação da obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger, em 1927. (MERLEAU-

PONTY, 1999) 

Esse é o viés interpretativo que estamos aludindo quando da escolha do 

método fenomenológico para a nossa pesquisa, pois todas as vezes que nos 

debruçamos sobre o nosso objeto de estudo no intuito de descobrirmos quais as 

novas configurações territoriais o povoado Estiva, está claro que o que queremos é 

essa visão aproximativa do que Husserl diz quanto ao contato com o humano em 

contínua transformação. 

Com isso,compreender as novas configurações territoriais ocorridas no 

espaço geográfico, é compreender todas as características e mudanças adotadas 

pelos habitantes do povoado Estiva, sejam elas mudanças materiais ou simbólicas.  

Daí um dos objetivos desta dissertação é tentar entender a essência do 

sujeito social que se apresenta ao nosso olhar de pesquisador. Certamente, o que 

se quer é buscar possibilidades de perceber efetivamente o humano que se desvela 

diante do olhar da ciência geográfica. Dito em outras palavras, pretende-se abrir 

caminhos possíveis para entender o sujeito que se mostra, o seu sentido, suas 

mudanças e costumes diante de um novo comportamento.  

Assim compreender a Geografia como área de produção de 

conhecimento e também como área de intervenção através da abordagem 

fenomenológica é reconhecer que a Geografia pesquisa e intervém diretamente nas 

esferas humanas. 

A fenomenologia, portanto encontra-se como subsídio fundamental na 

apreensão dos fenômenos, principalmente em se tratando da Geografia, área do 

conhecimento que tem como objeto de estudo o humano, o espaço, os territórios, as 

territorialidades e suas diversas configurações. 
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2.2 Pesquisa Qualitativa 

 

 

Importa considerar que a nossa pesquisa privilegia sobretudo as questões 

qualitativas. Devemos considerar que a pesquisa científica consiste numa 

transformação de informações: o pesquisador planeja e coleta dados (informações) 

para solucionar determinado problema de pesquisa, processa esses dados, ou seja, 

processa essas informações e obtém o produto final, isto é, resultado da pesquisa 

que são também informações. 

Segundo Moreira (2004, p.59), o terreno de ação e reflexão que se 

costuma designar como “pesquisa qualitativa” caracteriza-se mais por dúvidas, 

indefinições e conceitos vagos do que por certezas absolutas e rotinas de trabalho 

bem estabelecidas. 

Para Lakatos e Marconi (2009, p.269), “a metodologia qualitativa 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano”. Assim, a metodologia qualitativa 

consegue fornecer técnicas para se construir uma análise mais detalhada sobre as 

investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento e outros. 

A pesquisa que ora desenvolvemos tem seu foco central no ser humano 

enquanto sujeito social, cuja visão de mundo é o que realmente nos interessa. 

Diante do exposto, assumimos a pesquisa qualitativa, porque se caracteriza como a 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados, que ajudaram a traduzir e entender o 

sentido do território vivido nas suas vidas.  

Partimos do princípio de que a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha 

predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo 

pesquisador não é expressa em números, ou então os números e as conclusões 

neles baseadas representam um papel menor na análise. “O estudo qualitativo é o 

que se desenvolve numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano 

aberto e flexível e focado a realidade de forma complexa e contextualizada”. 

(LAKATOS; MARCONI, 2009, p.271) 

Nesse contexto entre os tipos de pesquisa qualitativa assumimos nosso 

estudo como estudo de caso com orientação epistemológica na fenomenologia, 

instrumentando, metodologicamente pela percepção. 
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Segundo Triviños (1987, p.133) o estudo de caso é uma categoria de 

pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa profundamente. Refere-se ao 

levantamento com mais profundidade de determinado caso ou grupo humano sob 

todos os seus aspectos”. (LAKATOS; MARCONI, 2009, p.240) 

O estudo de caso consiste no estudo de determinados indivíduos, grupos 

ou comunidades, com a finalidade de obter generalização a respeito de 

determinados temas. Segundo Lakatos e Marconi (2010, p.90), “a vantagem do 

método consiste em respeito a “totalidade solidária” dos grupos, ao estudar, em 

primeiro lugar, a vida do grupo na sua unidade concreta, evitando, portanto, a 

prematura dissociação de seus elementos”. O importante é lembrar que o estudo de 

caso qualitativo é 

Marcado, mais que outros tipos de pesquisa qualitativa, pela 
implicação do sujeito no processo e pelos resultados do estudo, 
exigindo severidade maior na objetivação, originalidade, coerência e 
consistência das ideias (TRIVIÑOS, 1987, p.134). 
 

Dessa forma, reúne o maior número de informações detalhadas, valendo-

se de diferentes técnicas de pesquisa, visando apreender uma determinada situação 

e descrever a complexidade de um fato. 

Outra ferramenta metodológica que nos ajudará a entender todo o 

processo frente a vida dos sujeitos é a percepção que está presente na geografia 

desde épocas mais remotas, entretanto, a partir da década de 1960 houve um 

expressivo resgate de sua abordagem, certamente, como recurso capaz de 

contemplar inúmeras facetas da complexidade do comportamento humano. Dessa 

forma, busca-se através da percepção, compreender a lógica que rege as relações 

sócio espaciais estabelecidas no povoado Estiva, no sentido de verificar e entender 

se estas se dão de forma pacífica ou conflituosa. 

Por isso os princípios da percepção nos ajuda a entender e extrair qual o 

olhar que o sujeito possui do seu meio comum, assim como ele percebe toda a sua 

comunidade a sua volta, extraindo o seu papel perante a comunidade. Parte desse 

contexto reflete que, muito das aspirações, decisões e ações, individuais e coletivas, 

produzidas pelos sujeitos fruto do contato direto com o meio ambiente, podem ser 

avaliadas através de uma cuidadosa análise das atitudes, preferências, valores, 

percepções e imagens que, na verdade, a mente humana tem a capacidade de 

elaborar. Para Amorim Filho (2002, p.189), é notório que:  
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muitos geógrafos (e não geógrafos) começaram a buscar nos 
estudos de percepção ambiental uma nova alternativa 
epistemológica. É que a maior parte dos trabalhos desenvolvidos na 
Geografia e em ciências afins, nos anos sessenta e no início dos 
setenta, era direcionada por duas orientações epistemológicas 
poderosíssimas: de um lado, a qualificação, a racionalização e a 
sistematização dos neo-positivistas; de outro, o materialismo e o 
economismo dos neo-marxistas. Ambas as correntes, em suas 
manifestações extremas, conduziam a um excesso de abstração e 
de teorização. 
 

Tais afirmações partem do trabalho de revisão da historia das pesquisas 

em geografia humanística em que o autor percebe que discernem uma sequência 

cronológica de três preferências nas pesquisas:  

Primeiro, o predomínio dos estudos de percepção ambiental, depois 
um foco maior nos temas da cognição espacial e das paisagens e, 
como preferência mais recente, o interesse pelas diferentes 
representações e imagens que os seres humanos constroem de seus 
ambientes, desde as escalas locais até as mundiais (AMORIM 
FILHO e ABREU, 2002, p.253). 
 

Em âmbito mais geral, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO tem se apropriado dessa perspectiva 

metodológica. Assim, as pesquisas em percepção ambiental se consolidaram 

efetivamente como uma das linhas mestras dos estudos dos ambientes humanos a 

partir do momento em que, durante a década de 1970, a União Geográfica 

Internacional – UGI criou o “Grupo de Trabalho sobre a Percepção Ambiental”. 

Enquanto a UNESCO inclui em seu “Programa Homem e Biosfera”, o Projeto 13: 

“Percepção de Qualidade Ambiental”. (AMORIM FILHO, 2002, p.237) 

Diante do exposto a percepção nos apresenta como um recurso 

metodológico de importância singular e que deu suporte para desvelar as respostas 

levantadas no início da pesquisa. Em outras palavras, a percepção dos seres 

humanos indica o processo pelo qual a estimulação sensorial é transformada em 

experiência organizada. Nesse sentido, Sposito (2009, p.37) assevera que:  

 
É preciso ressaltar que a fenomenologia consiste num método e 
numa forma de pensar, nos quais a intencionalidade da consciência 
é considerada chave porque a consideração da percepção advinda 
das experiências vividas é assim, considerada etapa metodológica 
importante e fundamental, procurando romper a oposição entre 
sujeito e objeto, tanto quanto entre ator e observador. 
 

Retomando, a geografia da percepção calcada no método 

fenomenológico tem como objetivo descrever um fenômeno geográfico. “As 
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percepções das pessoas quanto ao espaço vivido variam conforme as experiências 

individuais vividas num dado lugar, o tempo vivido e a intensidade das experiências 

vividas”. (ROCHA, 2003, p. 39-41). 

Importa, pois, considerar que o espaço não é concebido como cartesiano, 

e as distâncias não são medidas em milhas, tempo de viagem ou custo, mas 

conforme uma “conectividade emocional” que define a importância de um lugar 

como um centro de significados (idem). Trata-se da face menos revelada de um 

duplo sistema de distâncias: “as do espaço físico, que as técnicas permitem 

controlar mais ou menos bem; as dos espaços psicológicos, que cavam fossos entre 

os sistemas culturais, ou os preenchem, independentemente das distâncias físicas” 

(CLAVAL, 1999, p.71). 

 

 

2.3 Instrumentos da Pesquisa 

 

 

Os instrumentais da pesquisa estão elencados a seguir de acordo com as 

três etapas da pesquisa: revisão da literatura, trabalho de campo e tratamento dos 

dados 

 

 Revisão da literatura 

 

“Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, 

quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas” (LAKATOS; MARCONI, 

1996, p.57). 

O levantamento de dados é o primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica e é feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primárias) e 

pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias). 

A pesquisa documental respaldou-se também nos principais instrumentos 

legais que influenciam e/ou norteiam a política de conservação dos recursos 

naturais, tais como: o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei 

9.985/2000) e a Lei de Gestão de Florestas Públicas de Áreas Protegidas (Decreto 

nº 5.758/2006). 
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Em continuidade à pesquisa documental foram feitas visitas a órgãos 

públicos que detinham as informações necessárias para o levantamento dos dados 

da pesquisa. 

No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE buscou-se o 

levantamento de dados atualizados sobre o povoado Estiva, a respeito de dados 

populacionais, grau de instrução e religiosidade. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis– IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

–ICMBIO, também foram visitados para consultar as publicações parlamentares e 

administrativas a respeito da regulamentação da Flonai, bem como os decretos e 

normatizações de funcionamento da UC. 

A Administração Estadual do Meio Ambiente– ADEMA, a Secretaria de 

Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro e a Companhia de Saneamento de 

Sergipe – DESO, foram procuradas com o intuito de levantar e catalogar a 

documentação a respeito da exploração dos recursos hídricos existentes no subsolo 

da floresta. 

Paralelo à pesquisa documental, procedemos a busca dos teóricos que 

trabalham com os conceitos da geografia, basilares neste estudo. O levantamento 

desse acervo concentrou-se na Biblioteca Central da Universidade Federal de 

Sergipe – BICEN, nas bibliotecas setoriais do Programa Regional de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFS e Núcleo de Pós-

Graduação em Geografia – NPGEO/UFS, além do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe – IHGSE e da Biblioteca Pública Epiphânio Dória. 

A construção do arcabouço teórico é a fase de pesquisa realizada com 

intuito de recolher informações sobre diversas abordagens com intuito de afirmar 

com determinado alinhamento metodológico e, neste, com autores condutores das 

reflexões que se colocam sobre o tema e sobre o objeto de estudo. 

Nesse contexto, os autores basilares da nossa pesquisa foram: na 

categoria território e territorialidade os textos de Haesbaert (2004, 2007), Raffestin 

(1993), Souza (1995) e Almeida (2008). A reflexão sobre identidade dos moradores 

do Povoado Estiva foi possível com, além dos autores já citados, as obras de Saquet 

(2010) e Albagli (2004). A multiterritorialidade pôde ser apreendida com a leitura de 

Haesbaert (2007), Saquet (2009) e Tubaldini e Silva (2009) e, os conflitos com 

Saquet (2009) e Little (2001). 
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Além dos órgãos públicos consultados e da pesquisa às fontes teóricas 

tomamos também como fontes outros documentos a saber: publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, dissertações, teses, 

material cartográfico, dentre outros. 

 

 Trabalho de Campo 

 

Todos os estudos de campo são necessariamente qualitativos e, mais 

ainda, como já comentamos, se identificam com a observação participante dos 

sujeitos observados na pesquisa. O termo “sujeitos sociais” foi utilizado para 

identificar todos os moradores do povoado Estiva que contribuíram para a nossa 

pesquisa pelo fato deles serem os sujeitos fundamentais para a realização desse 

estudo, perante as transformação dos seus sentimentos em ação. 

Comungando desse pensamento Moreira (2004), afirma que por outro 

lado, no estudo de campo, o investigador observa (coleta dados), sem a 

manipulação de qualquer variável, para poder estudar as relações entre atitudes, 

crenças, valores, percepções e condutas dos indivíduos e dos grupos. 

Uma das características do trabalho de campo foi a utilização das 

técnicas da observação direta, buscando a interpretação do que estava sendo 

observado, uma vez que como pesquisador qualitativo interessou-nos a 

interpretação que os próprios participantes têm da situação sob estudo. E, a ênfase 

na subjetividade em vez de na objetividade foi uma estratégia que nos ajudou a 

perceber o individuo no seu meio, já que o foco de interesse foi a perspectiva dos 

participantes. Nesse contexto destacamos que  

A observação direta é uma técnica de coleta de dados para 
conseguir informações utilizando os sentidos na obtenção de 
determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 
ouvir, mas também em examinar fatos e fenômenos. (LAKATOS; 
MARCONI, 2009, p.273) 
 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito 

de objetos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento, ou seja, se os moradores do povoado Estiva estão desenvolvendo 

novas relações ou até mesmo mantendo as relações que antes mantinham com a 

floresta. 
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Foram realizadas 21 visitas com o intuito de entrevistar os moradores do 

povoado, e 13 visitas com o intuito de observar o cotidiano dos mesmos, realizar 

caminhadas na área da Flonai, fazer registros fotográficos, além das entrevistas aos 

gestores da Flonai. O trabalho de campo aconteceu efetivamente entre os meses de 

julho e agosto de 2012. Para facilitar a analise das entrevistas elas foram numeradas 

de 01 a 32 e, o quadro 04, mostra o dia da semana e o turno em que se realizaram. 

 
Quadro 04: Demonstrativo das entrevistas por turno e dia da semana 

 

Horário 

Dia 
Manhã Tarde 

Segunda 09, 08, 21, 27 22 

Terça 02 03,04, 23, 24, 25, 26, 27 

Quarta 01, 05 06, 07 

Quinta 28, 29, 30 31, 32 

Sexta 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 

Sábado 17 18 

Domingo 19, 20  

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Foram escolhidos dias da semana diferenciados com a preocupação de 

melhor conhecer o povoado, de forma a verificar se existiam mudanças na sua 

dinâmica e no cotidiano dos moradores. Essa estratégia foi importante, pois 

possibilitou não somente apreender a dinâmica do povoado como ter acesso a 

sujeitos sociais distintos com relação ao gênero, idade e ocupação. 

Para Lakatos e Marconi (1996), na observação não participante, o 

pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas 

sem integrar-se a ela: permanece de fora. O pesquisador passa a presenciar o fato, 

mas não participa dele; não se envolve com as situações; faz mais o papel de 

espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação não seja consciente, 

dirigida, ordenada para um fim determinado.Com essa técnica, pretendeu-se 

explicitar diretamente as atitudes comportamentais do grupo investigado, permitindo 

a evidência dos dados que podem ser suprimidos em outras técnicas de pesquisa. 
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Utilizamos de um caderno para registrar desde os fatos mais corriqueiros 

do cotidiano até observações mais gerais sobre a dinâmica espacial dos moradores 

do povoado, o que serviu também como uma agenda cronológica do processo de 

investigação. 

Simultâneo aos registros das observações no diário de campo, foram 

feitos registros fotográficos, com a pretensão de auxiliar na apreensão do povoado, 

das atividades dos moradores, assim como da Flonai. 

 

 Entrevistas 

 

Geralmente, no estudo de caso a técnica utilizada para investigar é a 

entrevista semiestruturada que se realiza com uma pessoa de relevo social ou 

popularmente conhecida. A técnica está associada aos instrumentos que auxiliam a 

busca dos resultados, ou seja, ela define os procedimentos aplicados pelo 

pesquisador para levantar os dados e as informações necessárias para responder 

ao problema estabelecido. As entrevistas foram realizadas com o intuito de colher 

informações primárias dos sujeitos da pesquisa. (TRIVIÑOS, 1987) 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional, para a coleta de dados ou para ajudar no 

diagnóstico ou no tratamento de um problema social. Um dos objetivos da entrevista 

é buscar conhecer as opiniões sobre os fatos. Conhecer o que as pessoas pensam 

ou acreditam que os fatos sejam. Desta forma, filtrar os dados coletados e tirar as 

suas conclusões enquanto pesquisador. (LAKATO e MARCONI, 1996). 

Segundo Lakatos e Marconi (2009, p.278) “o principal interesse do 

pesquisador é conhecer o significado que os sujeitos sociais dão aos fenômenos e 

eventos de sua vida cotidiana, utilizando seus próprios termos”. Ao utilizar a 

entrevista nessa pesquisa teve-se como principal objetivo compreender as 

perspectivas e experiências dos moradores do povoado Estiva com relação às 

mudanças decorrentes da institucionalização da Flonai. 

Antes de iniciarmos as entrevistas, eram apresentados aos entrevistados 

os objetivos da pesquisa, solicitando a permissão do mesmo para que fosse feito 

anotações e gravações das suas respostas. Após o consentimento era solicitado 
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que os mesmos assinassem um “Termo de consentimento livre e esclarecido”, 

(Apêndice B). 

Na entrevista semiestruturada, o entrevistador pergunta alguma questão 

em uma ordem predeterminada, mas dentro de cada questão é relativamente grande 

a liberdade do entrevistador e do entrevistado. Além disso, outras questões foram 

levantadas, dependendo das respostas dos sujeitos sociais, ou seja, podem existir 

questões suplementares sempre que algo de interessante e não previsto na lista 

original da questão aparecer.“O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada 

situação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder 

explorar mais amplamente uma questão.” (LAKATOS; MARCONI, 1996, p.85)Por 

outro lado, é preciso que durante a entrevista o pesquisador, de forma cuidadosa, 

tente sentir dentro de si mesmo a experiência do sujeito. Graças à sua capacidade 

interpretativa e interativa, as pessoas são diferentes de quaisquer outros objetos de 

estudo.  

Com efeito, o pesquisador deve ser sensível à tarefa de entrevistar, 

definida por Moreira (2004, p.50), como uma tarefa de “dupla hermenêutica”, pois 

interpretam o mundo em que vivem, mostram suas experiências e suas atividades 

cotidianas. 

Para nossa pesquisa foram elaborados dois roteiros de entrevista 

semiestruturadas com perguntas abertas que serviram como norteadoras, sendo um 

destinado aos moradores do povoado Estiva, e outro, aos Órgãos diretamente 

envolvidos no processo de criação e administração da Flonai, quais sejam: ICMBIO 

e o IBAMA. (Apêndice C) 

O roteiro de entrevista destinado aos habitantes do povoado Estiva foi 

dividido em 03 partes, a saber:  

i) Na primeira, voltada para o perfil, foi perguntado além dos dados 

pessoais dos sujeitos sociais, a “história de vida”, com perguntas que procuraram 

resgatar o percurso da sua vida, o que faziam quando criança, adolescente, e na 

fase atual. O objetivo foi perceber se na trajetória de suas vidas a floresta estava 

incluída em algum momento, sem a indagação direta sobre a Flonai;  

ii) Na segunda parte, as perguntas focaram o Horto Florestal, com o 

intuito de conhecer o papel e os significados deste na vida dos sujeitos sociais, 

correspondendo à época em que a população fazia uso dos recursos ai existentes; 
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iii) Por fim, foram feitas perguntas a respeito da Flonai já constituída como 

território de conservação: como absorveram a notícia e quais relações mantêm 

atualmente com a Flonai. 

A aplicação das entrevistas deu-se nas duas “partes” do povoado Estiva I 

que fica na faixa direita da linha férrea, no sentido leste/oeste e o Estiva II que se 

localiza na faixa esquerda da mesma na fronteira das terras pertencentes à fábrica 

de cimento, cobertas por eucaliptos. 

Em média foram aplicadas cerca de 4 entrevistas em cada visita e cada 

entrevista, durava aproximadamente 40 minutos. Foi possível notar as diversas 

reações dos sujeitos sociais a cada momento das perguntas feitas pelo 

entrevistador, o que foi anotado no caderno de registro. 

O roteiro de entrevista aplicado aos órgãos públicos (Apêndice C) teve 

como objetivo identificar as instituições que tiveram alguma participação no processo 

de institucionalização da Flonai. Essas entrevistas foram de fundamental importância 

para poder entender os motivos pelo qual levaram a transformação do Horto 

Florestal para a categoria de Floresta Nacional, assim como, entender o processo 

histórico de usos do Horto Florestal e de surgimento do povoado Estiva. 

 

 Amostra 

 

Quando se deseja colher informações sobre um ou mais aspectos de um 

grupo grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser praticamente impossível 

fazer um levantamento do todo. Daí a necessidade de investigar apenas uma parte 

dessa população ou universo. O problema da amostra é, portanto, escolher uma 

parte (ou amostra), de tal forma que ela seja a mais representativa possível do todo 

e, a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte, poder inferir, o mais 

legitimamente possível, os resultados da população total, se está fosse verificada 

(LACATOS; MARCONI, 1996). 

Devido a falta de dados específicos sobre a população do povoado Estiva 

no IBGE, buscamos informações em sua Unidade Básica de Saúde “Antonio 

Nascimento”. Antes mesmo de iniciar as entrevistas, levantamos informações a 

respeito do número de residências, número de habitantes e os moradores mais 

antigos do povoado. 
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Segundo dados fornecidos pela unidade de saúde, o Povoado Estiva 

possui 155 residências, sendo que em média habitam 04 moradores por residência, 

e, portanto, aproximadamente 620 moradores. 

Um dos critérios definidos para a seleção dos sujeitos sociais que 

participariam das entrevistas foi o tempo de residência no povoado, com o objetivo 

de entrevistar pessoas que aí residissem há mais de 10 anos. Considerando que a 

Flonai foi instituída em 2005, foi fixado o período de 10 anos ou mais de residência 

para a seleção dos sujeitos sociais, supondo-se que estes tenham vivenciado as 

mudanças decorrentes do fechamento da área do Horto Florestal. Notamos pelo 

gráfico a seguir que a maioria dos entrevistados já estava há mais de 10 anos 

residindo no povoado, apenas um entrevistado tinha um tempo inferior a 10 anos de 

residência, mas era conhecedor de institucionalização da Flonai. 

 

Figura 01 – Tempo de residência do entrevistado no povoado. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

A indução pelos entrevistados com mais tempo de residência fez-se 

importante, por terem vivenciado os principais acontecimentos do povoado, tivera 

maior capacidade de recordar os acontecimentos. É fato que as pessoas que 

avançam muito na velhice tendem a salientar melhor as coisas que ocorrem em sua 

juventude, em sua idade precoce, antes que os fenômenos da idade adulta tardia. 

(TRIVIÑOS, 1987). Pela figura seguinte podemos notar que a maioria dos 

entrevistados tem mais de 21 anos de idade. Destaca-se que a maioria com mais 
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idade desenvolveu algum tipo de atividade dentro do Horto Florestal, como será 

mostrado no capitulo seguinte. 

 

Figura 02: Faixa etária dos entrevistados. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Durante a aplicação das entrevistas observou-se que o conteúdo das 

respostas dos entrevistados se encaminhava para uma repetição. Como a nossa 

abordagem é preferencialmente qualitativa, nesse ponto, podemos afirmar que a 

amostra de 32 entrevistados, que corresponde a aproximadamente 5% da 

população do povoado, é suficiente para responder às questões iniciais proposta 

pela pesquisa. 

 

 Tratamento dos Dados 

 

Os métodos, em geral, englobam dois momentos distintos: a pesquisa, ou 

coleta de dados, e a análise e interpretação, quando se procura desvendar o 

significado dos mesmos. A técnica adotada para análise dos dados coletados nas 

entrevistas foi análise de conteúdo, técnica utilizada nas pesquisas sociais bem 

como na geografia humana. 

Partindo desse ponto convém afirmar que os resultados finais da 

pesquisa que segue o método fenomenológico aparecem invariavelmente graças a 

efetiva orientação dos participantes. Isso implica no uso real das expressões verbais 

dos participantes como um valioso recurso a ser utilizado na descrição dos fatos e 
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circunstâncias da vida vivida. Para Moreira, (2004), é nesse momento que o 

pesquisador deve tornar a sua sensibilidade bastante aguçada para perceber 

“temas” nos elementos oferecidos pelos entrevistados. E, a partir daí, proceder a 

uma análise estrutural.  

Conforme Bardin (2008), a análise de conteúdo é um conjunto de 

instrumentos metodológicos em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

discursos que podem ser considerados como conteúdos e continentes, 

extremamente diversificados. 

O conteúdo das comunicações é analisado por meio de categorias 

sistemáticas, previamente determinadas, que levam a resultados quantitativos. 

Podem-se testar hipóteses sobre as mudanças no comportamento de comunidades, 

sobre o tratamento de grupos minoritários, mudanças de atitudes, alterações 

culturais, etc. (LAKATOS, 1996) 

É uma técnica que visa aos produtos da ação humana, estando voltada 

para estudos das ideias e não das palavras em si. Segundo Bardin (2008, p.11): 

O método de análise de conteúdo evita as ditas leituras leigas. Trata-
se de um instrumental técnico que ao desempenharem o papel de 
técnicas de ruptura, face à intuição aleatória e fácil, os processos de 
análise de conteúdo obrigam à observação de um intervalo de tempo 
entre o estímulo-mensagem e a reação interpretativa. 

 
Para selecionar as categorias de análise foi criada uma matriz do 

Programa Excel (Apêndice E), possibilitando a visualização de todas as respostas 

obtidas. A construção dessa matriz auxiliou também a confecção dos gráficos que 

ajudaram a interpretar as respostas dos entrevistados, bem como entender os 

conjuntos que se formaram perante a maioria das respostas. 

Dessa forma nota-se a importância da coleta dos dados através das 

entrevistas junto a população do Povoado Estiva e o tratamento das informações 

obtidas, extraindo de maneira clara os conceitos que serviram de base para a 

análise do conteúdo. Os conceitos abordados no referencial teórico e que serviram 

de categorias/conteúdos norteadores de nossa análise são apresentados no quadro 

05. 
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Quadro 05 – Categorias de análise. 

Categorias trabalhadas na pesquisa 
Categorias Observação 

 
Território 
Territorialidade 

Usos e práticas desenvolvidas no Horto Florestal do Ibura, no 

passado e no presente da vida dos habitantes do Povoado 

Ibura. 

Horto Florestal do Ibura na infância, adolescência e na 

atualidade dos habitantes do Povoado. 

Tempos históricos e tempos existentes (Saquet) 

Identidade Significado e sentido do Horto Florestal na vida dos habitantes. 

Simbólico e material (Haesbaert, Saquet) 

Institucionalização da 
Flonai 

Rupturas simbólicas, econômicas e políticas vivenciadas no 

território. (Little, Quintas) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

A análise de conteúdo trabalha o discurso através da seleção de palavra 

ou códigos, quer dizer, a prática da língua realizada por emissores identificáveis é 

que servirá de base para interpretar o que o sujeito entrevistado queria transmitir e 

que por muitas vezes é preciso conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre 

as quais se debruça. 

Para se chegar a um material com uma boa qualidade para ser analisado 

através da análise de conteúdo, um material dito “qualitativo”, é indispensável 

entrevista e a observação não participativa que forneçam um material verbal rico e 

complexo. 

Na entrevista o que vem a tona é o próprio sistema de pensamentos da 

pessoa, os seus processos cognitivos, os seus sistemas de valores e de 

representações, as suas emoções, a sua afetividade e a afloração de seu 

inconsciente. Para Bardin (2008, p.90) “cada pessoa serve-se dos seus próprios 

meios de expressão para descrever acontecimentos, práticas, crenças, episódios 

passados, juízos, etc.”. 

No entanto é fundamental para se ter bons resultados na análise do 

conteúdo a determinação das categorias a serem analisadas nos dados coletados. 

As categorias de análise usadas para classificar o conteúdo são definidas clara e 

explicitamente para que outros indivíduos possam aplicá-las ao mesmo conteúdo.As 

categorias de análise apresentadas no quadro 05 são detalhadas no apêndice “A”. 
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Conforme Lakatos e Marconi (1996, p.117), “a seleção e classificação da 

informação, de que se necessita, depende da determinação das categorias”. Não há 

uma regra geral para o estabelecimento das categorias, das variáveis possíveis ou 

da complexidade da escolha. No nosso estudo elas foram definidas a partir dos 

questionamentos e, consequentemente dos objetivos propostos. 

 

 Perfil dos entrevistados 

 

A grande maioria dos entrevistados foi do sexo feminino, pois 21 

mulheres foram entrevistadas num universo de 32 entrevistas e, portanto, apenas 11 

do sexo masculino. 

As entrevistas foram aplicadas na maioria das vezes no turno da manhã 

conforme apresentado no quadro 04 e a ausência do sexo masculino foi justificada 

devido a grande quantidade de moradores que trabalhavam nas indústrias de 

Cimento - Nassau localizada no município de Nossa Senhora do Socorro e Cimesa 

localizada no município de Laranjeiras - no turno que iniciava as 22h e se estendia 

até as 07h do dia seguinte. 

Esses trabalhadores utilizam as primeiras horas do dia para o seu 

descanso, pois logo à noite iniciam mais uma jornada de trabalho. Assim, no 

momento das entrevistas estavam dormindo ou trabalhando. 

Com relação à escolaridade notou-se a baixa escolaridade como mostra a 

figura 03. 

Figura 03 – Escolaridade dos entrevistados. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 
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Dos 32 entrevistados apenas 01 possui o curso superior e 05 declararam 

não ter frequentado a escola em nenhum momento da sua vida. Os que 

conseguiram concluir o ensino médio o fizeram na sede do município de Nossa 

Senhora do Socorro, onde até o presente somente é ofertado o ensino médio com o 

transporte oferecido pela prefeitura. A grande maioria dos entrevistados (18) possui 

o ensino fundamental, já que essa modalidade de ensino sempre foi ofertada no 

próprio povoado. 

A pesquisa procurou saber qual era a procedência do entrevistado até 

chegar a residir no povoado buscando sempre desvelar qual o motivo que o atraiu 

até o povoado Estiva. 

Nota-se que 16 entrevistados alojaram-se no povoado por este se situar 

na região do Cotinguiba, tradicional produtora de cana-de-açúcar e que, após a 

década de 1970, se instalaram fábricas (de cimentos) Nassau e Cimesa, e (de 

fertilizantes) a Nitrofértil. Dessa forma, o povoado Estiva desenvolveu-se às margens 

da estrada de ferro e também da “estrada velha” que ligava Aracaju à Laranjeiras. 

Atualmente encontra-se a aproximadamente 500 metros da BR-101. 

 

Figura 04 – Local de nascimento dos entrevistados. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Outro aspecto com relação do local de nascimento dos entrevistados 

relaciona-se à posição limítrofe do povoado com relação aos municípios de Nossa 

Senhora do Socorro, ao qual pertence e, Laranjeiras, cujo acesso é mais favorecido.  
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Conforme a figura 04, dos 32 entrevistados 16 nasceram no povoado 

Estiva e residem até hoje, sendo que 16 declararam que não nasceram no povoado, 

vieram atraídos por diversos motivos, a saber: mudaram-se quando criança, 

acompanhando os seus pais; casaram-se com algum morador do 

povoado,constituíram família; o patriarca da família conseguiu emprego nas 

proximidades do povoado e trouxe consigo toda a família; dentre outros motivos. 

Observou-se que apesar de terem nascido no povoado 05 entrevistados 

têm registro de nascimento em Laranjeiras e outros 15 em Nossa Senhora do 

Socorro. Quando se trata do local de nascimento está muito direcionado ao local em 

que o indivíduo teve o seu registro de nascimento formalizado. Devido o fato de o 

povoado não oferecer estrutura para realizar partos nem registros dos nascidos em 

cartório, as mães que entravam em trabalho de parto eram conduzidas para as 

cidades de Laranjeiras ou Nossa Senhora do Socorro, onde há predominância dos 

entrevistados que declararam terem aí nascido. 

Dois entrevistados declararam ter nascido no próprio povoado com ajuda 

de parteiras. As parteiras são na maioria das vezes mulheres que têm a habilidade 

de ajudar as mães a realizar os partos nas próprias residências, pratica comum no 

passado em que o transporte para chegar às cidades que tinham hospitais para 

realização do parto era mais complicados. Nesses casos consideramos o cartório da 

cidade em que o entrevistado foi registrado. 

 

 

2.4 A área de estudo 

 

 

2.4.1 O município de Nossa Senhora do Socorro 

 

 

Nossa Senhora do Socorro, município do Estado de Sergipe onde está 

localizada a Flonai, assim como povoado Estiva que fica na fronteira com a Unidade 

de Conservação. 

O município de Nossa Senhora do Socorro localiza-se a uma latitude 

10º51'18" sul e a uma longitude 37º07'34". Sua população estimada em 2009 

segundo o IBGE era de 155.334 habitantes. Entretanto, de acordo com o último 
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senso, divulgada em agosto de 2010, pelo mesmo Instituto, o município possuía 

157.669habitantes. O município também está inserido na microrregião do Vale do 

Cotinguiba. A sua extensão territorial é de 157,2 km2, o que corresponde a 0,7% da 

área estadual e a 7,4% da região da Grande Aracaju. Na figura 05, visualizamos sua 

localização no estado de Sergipe. 

 

Figura 05 – Localização dos Municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras. 

 
Fonte: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 2004 
Organização: LIMA, R. S. 

 

Nossa Senhora do Socorro, de acordo com a Lei n° 2.371 de 30 de abril 

de 1982, está inserido na área da Grande Aracaju, juntamente com Aracaju, Barra 

dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras, Maruim e São Cristóvão. 

Decorrente dessa lei, esse município, passa a ser considerado de 

interesse especial pelo Governo do Estado de Sergipe e muitos projetos de natureza 

urbana são desenvolvidos, principalmente no município de Nossa Senhora do 

Socorro e São Cristóvão, onde o parcelamento da terra tem sido muito expressivo, 

originando uma série de conjuntos habitacionais e loteamentos. O município de 

Nossa Senhora do Socorro limita-se a Noroeste com Laranjeiras, a Sudoeste com 

São Cristóvão, a Nordeste com Santo Amaro das Brotas e a Sudeste com Aracaju. 
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Segundo indicações de Nunes(1989), a área geográfica em que hoje se 

situam alguns municípios que faziam parte da microrregião da Cotinguiba, no século 

XVI, era habitado por índios da tribo tupinambá. 

Provavelmente a ocupação de Nossa Senhora do Socorro tenha ocorrido 

por volta do mesmo século, período em que se iniciou a colonização das terras da 

capitania de Sergipe Del Rey, fase em que a Coroa Portuguesa determinou o 

avanço da colonização sobre a capitania de Sergipe em 1575 (FREIRE, 1891). 

Por outro lado, registra-se que, no ano de 1829, época em que Nossa 

Senhora do Socorro já era freguesia, ainda havia aldeias indígenas nessas mesmas 

localidades (MOTT. 1986, p.18-19). Pela falta de fontes não foi possível identificá-

las. 

A área que hoje compreende o município de Nossa Senhora do Socorro, 

desde os primórdios de sua povoação, passou por mudanças de caráter religioso e 

jurídico similares a diversos municípios brasileiros. Neste sentido, a elevação do 

referido município às categorias de freguesia, vila e cidade, obedeceram a 

interesses jurídicos e de ordem religiosa. 

No século XVIII, a cidade formava um núcleo demográfico de 

aproximadamente três mil habitantes, tendo por atividade econômica a plantação de 

mandioca e cana-de-açúcar. 

Com a criação da vila de Laranjeiras em 1832, o território da freguesia de 

Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba, passou a fazer parte da nova vila. Este 

fato levou os socorrenses a protestarem e a lutar por sua autonomia político-

administrativa. Na figura nº 05 pode ver a proximidade das cidades de Nossa 

Senhora do Socorro e Laranjeiras. 

A luta pelo poder entre essas duas cidades durou muito tempo devido à 

proximidade, e entre elas está o nosso objeto de pesquisa, o Povoado Estiva que se 

localiza em um dos principais acessos entre essas duas cidades tão importantes no 

passado para a economia do estado de Sergipe. 

A dependência de Nossa Senhora do Socorro com relação a Laranjeiras é 

constatada nos registros das casas, todas estão registradas na cidade de Laranjeira, 

porque Nossa Senhora do Socorro durante muito tempo estava ligada politicamente 

a comarca de Laranjeiras. Consequência desse fato é que as crianças que nasciam 

no povoado Estiva, que pertence ao Município de Nossa Senhora do Socorro eram 

registradas no Município de Laranjeiras. 
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Outro exemplo dessa dependência seria a própria documentação das 

transferências das terras do Horto Florestal que pertenciam ao estado e foram 

transferidas para a União e, todo esse tramite deu-se pelo município de Laranjeira e 

não por Nossa Senhora do Socorro, a quem as terras pertenciam. 

A condição de Vila foi alcançada em 19 de fevereiro de 1835, período 

marcado pela sua emancipação política e o consequente desligamento da Vila de 

Laranjeiras. 

A partir da década de 1980, o município de Nossa Senhora do Socorro, 

começou a passar por transformações urbanísticas. A sede da cidade não sofreu 

grandes alterações, entretanto seus povoados foram alvos de empreendimentos 

imobiliários e industriais que provocaram uma considerável mutação em áreas antes 

ocupadas por mangues e pouco povoadas. Essas mudanças tiveram como 

consequências um crescimento exagerado e a destruição de grande parte das áreas 

naturais que existiam no município. 

 

 

2.4.2 Floresta Nacional do Ibura 

 

 

A Flonai está localizada na Rodovia BR101 – Km/85, próximo ao povoado 

Estiva, no município de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Limita-se ao Norte com 

área de manguezal margeante ao Rio Cotinguiba, ao Sul com a Ferrovia Centro 

Atlântica S/A e com propriedades pertencentes a Prefeitura Municipal de Nossa 

Senhora do Socorro, a Este com a Rodovia BR101, administrada pelo Departamento 

Nacional de Estradas e Rodagens-DNER, e a Oeste com propriedades particulares. 

Essa UC encontra-se inserida na sub-bacia do Rio Cotinguiba que faz parte da bacia 

do Rio Sergipe. A Flonai conta com uma área de 144 hectares, dezessete ares e 

oitenta e cinco centiares. Possui vegetação de mata atlântica com formação 

associada de manguezal e bosque de espécies exóticas, além da importância no 

contexto regional, uma vez que registrada no seu subsolo o aquífero Sapucari que é 

usado como fonte de abastecimento de água da Grande Aracaju. (SILVA, 2012) 

Na figura 06 podemos visualizar a situação da área Flonai entre os dois 

Municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras. Assim como a localização 

do povoado estiva no entorno da Flonai. 



77 

 

 

 

Figura 06 – Localização da Floresta Nacional do Ibura. 

 
Fonte: Atlas Digital de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 2011 
Organização: LIMA, R. S. 

 

A Flonai foi criada pelo decreto de 19 de setembro de 2005 com o objetivo 

de promover o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais, a manutenção de 

banco de germoplasma in situ de espécies florestais nativas, inclusive do bioma 

Mata Atlântica, com formações de floresta estacional semidecidual, nos estágios 

médio e avançado de regeneração, em associação com manguezal. Compreende, 

além das riquezas naturais e culturais, um ecossistema que agrega mata atlântica, 

restinga, mangues e áreas úmidas e tem como a manutenção e a proteção dos 

recursos florestais e da biodiversidade, a recuperação de áreas degradadas e a 

pesquisa científica (SILVA, PINTO, GOMES. 2008). 

A estrutura da Flonai advém da instalação de um Posto Zootécnico criado 

em 1917 pelo poder público estadual para apoiar o desenvolvimento da pecuária do 

Estado de Sergipe.  Naquela época, edificou-se estrutura física, conforme figura 07, 

para o desenvolvimento de pesquisas, controle de zoonoses e para sediar estação 

meteorológica. 
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Figura 07 – Edificações do Posto Zootécnico. 

 
Fonte: Arquivo ICMBio 

 

Com o Decreto-Lei nº 22.973, de 20 de julho de 1933, criou-se o “Horto 

Florestal” sendo administrado pelo Estado. Porém, com a Lei nº 1.762, de 15 de 

dezembro de 1972, a área é doada ao extinto IBDF – Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal. Com o propósito de implementar melhorias na área foi 

criado o Posto de Fomento Florestal Roberto da Costa Barros, que além da missão 

de proteção dos recursos florestais, teve a função de desenvolver a silvicultura no 

Estado, com a produção de mudas de essências florestais, frutíferas e ornamentais, 

conforme podemos ver figura 08.  

 

Figura 08 – Área do cultivo das mudas de plantas e árvores do Horto. 

 
Fonte: Arquivo ICMBio 
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Ao desenvolver o levantamento dos acontecimentos históricos da área da 

Flonai percebemos que existiram dois processos de desterritorialização na área. O 

primeiro deles foi quando durante muitos anos, dentro da área enquanto Horto 

Florestal eram acolhidos os trabalhadores que prestavam serviço, onde também 

eram fornecidas moradias a esses trabalhadores nas propriedades da área, 

conforme figura 09.  

Consideramos o primeiro processo de desterritorialização após a 

transferência das terras do Horto Florestal que pertenciam ao Estado e que depois 

passa a pertencer a União, após transferências de responsabilidades. É nesse 

momento que é retirado o direito que os trabalhadores tinham de ocupar as 

residências existentes dentro do Horto Florestal. Desterritorializados os funcionários 

se instalam na localidade do povoado Estiva, situado à margem da ferrovia e nos 

limites do Horto, colaborando para a formação do povoado. Mesmo fora do Horto 

Florestal esses funcionários continuavam mantendo as relações com a área. Tanto 

os trabalhadores quanto os moradores do povoado. Consideramos o segundo 

momento de desterritorialização, quando acontece a proibição dos diversos usos 

que eram mantidos dentro da área. Junto com a criação da Flonai vem também a 

proibição dos acessos dos moradores e dos trabalhadores que não residiam mais 

dentro da área institucionalizada. 

 

Figura 09 – Antigas residências dos moradores no interior da área do Horto. 

 
Fonte: Arquivo ICMBio 

 

Dentro do Horto também estava localizada a escola que dava suporte a 

educação aos filhos dos funcionários (figura 10), e manteve o seu funcionamento 
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após a retirada, desta feita, atendendo as crianças do povoado Estiva. Além da 

educação, os moradores encontravam dentro do horto apoio em relação à saúde.  

 

Figura 10 – Estrutura da escola que funcionava dentro do Horto. 

 
Fonte: Arquivo ICMBio 

 

Na área do Horto Florestal, por volta da década de 1970, sob a gestão do 

IBDF foi construída 03 (três) piscinas, utilizando as águas do lençol freático 

subterrâneo, sendo que a piscina maior utilizada inicialmente para fins recreativos, 

principalmente no inicio da década de 1980, e que hoje a encontra-se gestão da 

DESO que a utiliza para captação de água, conforme figura 13. Além da piscina que 

atendia o lazer da sociedade, existia uma piscina anexo a casa do diretor da área 

que era de uso exclusivo e uma terceira que atendia aos funcionários do Horto. 

Além dos aracajuanos os moradores do povoado Estiva também 

encontravam no Horto opções para a recreação e o lazer, além de se divertirem nos 

bosques, banhavam-se nas piscinas com água mineral espalhadas pela área do 

Horto. 
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Segundo Tropo (2004), o conjunto arquitetônico de edificações existentes 

no Horto Florestal do Ibura possui características das construções utilitárias agrárias, 

possivelmente edificadas nas décadas de 40 e 50. 

Todos esses prédios se encontram em ruínas desde 27 de julho de 2007 

são protegidas e fazem parte do Sítio Arqueológico Ibura, tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. O Sítio Arqueológico é constituído 

por 30 construções que hoje só é possível visualizar as ruínas, figura 11. 

 

Figura 11 – Sítio histórico tombado pelo IPHAN 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Durante muito tempo era permitido a comunidade do povoado Estiva 

diversas formas de usos na área do Horto Florestal. Havia uma forte reação da 

população local, que constantemente utilizava esse espaço para o plantio de roçado; 

meio de acesso; pesca de peixes e mariscos; coleta de lenha, de frutas, de 

sementes, de galhos e de folhas para artesanato.  

No momento da criação da UC, houve várias dúvidas a respeito da 

categoria que iria se enquadrar tal UC. Um dos requisitos que contribuiu para a 

escolha foi a possibilidade da área continuar servindo às comunidades do entorno, 

que se utilizavam da área. A modalidade de Flona, escolhida, segundo as 

normativas estabelecidas por lei, concede o uso sustentável dessas áreas. 

Mas para isso, precisava do documento que normatizasse esses usos, 

qual seja, o Plano de Manejo que toda UC deve possuir num prazo de 05 anos após 
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a sua criação. Hoje (2012) a Floresta Nacional do Ibura possui 07 anos de existência 

e ainda sem plano de manejo, permanece a impossibilidade de uso pela população. 

No ano de 2006, foi inaugurado dentro da área da Flonai, uma unidade 

para funcionar um Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS, figura 12. 

Com o objetivo de servir de quarentena para os animais apreendidos em feiras ou 

sendo criados ilegalmente, seriam encaminhados para o centro antes de serem 

liberados para o seu habitat. Segundo informações da gestão atual da Flonai essa 

unidade nunca entrou em funcionamento. 

 

Figura 12 – Unidade do CETAS dentro da Flonai 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

A gestão atual aponta que muitos usos desenvolvidos na área da Flonai 

eram incompatíveis com a conservação ambiental da UC. O ICMBio na tentativa de 

mediar o possíveis conflitos que poderiam existir com a proibição do uso da área 

tentou criar um diálogo com a comunidade para sensibilizar sobre a preservação da 

área. 

Para entender a função da área no que tange a coleta de água, 

resgatamos o significado do nome destinado a área da Floresta Nacional do Ibura . 

Conforme estudos de Guaraná (1919), a palavra Ibura tem a sua origem na língua 

tupi tendo como significado riacho afluente do Cotinguiba. Na tipologia da palavra 

temos: “Y” – água; “bu” ou “bura” – que borbulha, minadouro, olho d’água. Outros 

autores apresentam outro significado para a palavra que quer dizer "água que 
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arrebenta", possivelmente em decorrência de fontes de água existentes na 

localidade. 

No subsolo da área onde hoje se encontra a Flonai está o aquífero 

Sapucari de grande importância para o abastecimento de água para o Estado de 

Sergipe, devido à litologia das rochas que favorece a infiltração da água em 

decorrência de sua natureza permeável, do relevo cárstico e de abundância de 

chuva.  

Além disso, deve ser ressaltada a importância dessa área enquanto 

manancial para captação d’água para abastecer a região metropolitana de Aracaju, 

(figura 13). Para a DESO, na área da Flonai são operados 02 sistemas. O primeiro 

foi projetado em 1973 e implantado em 1974. Consta de uma piscina em alvenaria 

de 50m x 25m com profundidade de 2m, já existente no local devido a uma fonte 

natural. Sua vazão é de 10 m3/h/m, a água é tratada no local e transportada por 

motor bombas para uma estação elevatória. Este “Sistema I” compreende o 

“Sistema Estiva”. 

O segundo sistema foi previsto desde o Plano Diretor de Aracaju em 

1989, mas o primeiro projeto foi realizado somente em 1993, os estudos 

hidrogeológicos e hidrogeoquímicos em 1995 e executado no ano seguinte. Foram 

localizados 04 poços e executada a perfuração de 11 poços que compreendem o 

subsistema Laranjeiras e Votorantim. A estação elevatória Ibura II localiza-se junto à 

estação elevatório do Sistema I. 

 

Figura 13 – Poços de coletas de água na Flonai 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 
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A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro mantém um poço cuja 

captação é destinada para abastecer a comunidade do povoado Estiva (figura 13). O 

afloramento natural na área da Flonai pode ser percebido em vários pontos, as 

nascentes de água (olhos d’água) o que reforça a importância e a necessidade de 

proteger seus elementos biofísicos. (SILVA, 2012) 

 

Figura 14 – Cobertura vegetal da Flonai 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

A Flonai está localizada no domínio de Mata Atlântica, figura 14, 

compreendendo formações de floresta estacional semidecidual nos estágios 

avançados e médio de regeneração e do ecossistema associado Manguezal. 

Segundo estudos realizados por Santos (2001), a cobertura vegetal da 

área da Flonai está assim representada: 81% de mata atlântica, 6% manguezal, 9% 

de bosques de eucaliptos e 4% pastagem. 

Na Flonai já foram encontradas 123 espécies de plantas nativas de valor 

econômico, ecológico e cultural, entre elas o angelim, aroeira, sucupira, ingá, 

jacarandá, jatobá, jenipapo, entre outras (SILVA, 2008) 

 

 

2.4.3 Povoado Estiva 

 

 

A comunidade do povoado Estiva está localizada entre a Flonai e a 

fábrica de cimento Itaguassu Agro Industrial S/A (Nassau), e tem como acesso a 
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rodovia SE-090. É formada por casas de variadas dimensões que ocupam uma 

topografia ondulada com grandes diferenças de cotas.  

 

Figura 15 – Situação do povoado Estiva 

 
Fonte: Google Earth, 2012 

 

Pouco se sabe sobre o motivo do surgimento deste povoado. A 

informação que mais se repetiu entre os moradores mais antigos é que o surgimento 

do povoado se deu junto com o surgimento da ferrovia, que acompanha o apogeu do 

desenvolvimento econômico daquela região, relacionado a cana-de-açúcar e ao sal 

nas décadas de 1940 e 1950. 

O município de Nossa Senhora do Socorro, em termos minerais, é um dos 

mais ricos de Sergipe. Existe muito próximo à sede uma usina de sal-gema. Mas é o 

sal marinho que tem um posicionamento muito importante na história deste 

município. Não é por acaso que o nome do rio que separa Aracaju de Socorro é 

conhecido como Rio do Sal. O rio e as linhas de trem eram muito usados pelos 

produtores de sal e a presença desses meios de transporte confirmava a 

importância dos municípios para economia do estado e favorecia o assentamento 

humano, tal como ocorreu com o povoado Estiva.  

Devido a deficiência de escoamento dos gêneros produzidos em Sergipe 

uma das soluções para sanar esse problema seria a ferrovia. Por esse motivo, 

planejou-se trazer ferrovias para o Estado no século XIX. Neste contexto, a chegada 
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das vias férreas em Sergipe, anos depois, trouxe novas perspectivas a seus 

moradores e modificou o cotidiano das povoações. 

Contudo, surge o povoado Estiva, ocupado por pessoas motivadas com a 

construção dessa ferrovia muitos vindos de áreas próximas em busca de trabalho, 

conforme figura 16. 

 

Figura 16 – Linha férrea no povoado Estiva. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

O município de Laranjeiras era um dos maiores beneficiados na época 

com a construção dessa ferrovia que foi tão importante para sua economia, se 

tratando de um importante centro econômico e político do estado. 

Outro acontecimento que influenciou no crescimento econômico do 

município, pontualmente no povoado Estiva foram as mudanças sócias econômicas 

que ocorreram após a instalação da indústria de cimento Itaguassu Agro Industrial 

S/A, situada no município de Nossa Senhora do Socorro. 

Vários impactos são citados pelos moradores do povoado Estiva após a 

instalação dessa indústria, principalmente em relação à saúde das pessoas, que 

passaram a sofrer tipos de doenças respiratórias e de pele, devido a poluição 

emitida pelas chaminés da fábrica. Além dos impactos causados pela extração do 

calcário nas minas pertencentes à fábrica, são causadores de poluição sonora e 

rachaduras nas casas. Contudo, como já colocamos, muitos moradores do povoado 

são empregados nesta indústria. 
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Figura 17 – Proximidade das indústrias de cimento ao povoado 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Tanto as fábricas de cimento quanto as de fertilizantes se instalaram na 

região atraídas pela quantidade de matéria-prima encontrada em grande quantidade 

no solo. Ao chegarem nessas áreas encontraram alguns povoados já estruturados. 

Os incômodos trazidos por essas indústrias, a exemplo da poluição do ar e sonora, 

logo foram sentidos por essa população. 

Como medida paliativa, por vezes foi proposto adquirir as residências e os 

terrenos que pertenciam aos moradores do povoado pelas fábricas de cimento 

principalmente a Nassau. Muitos moradores venderam as suas casas, pelo fato de 

sentirem-se incomodados por tantos impactos negativos produzidos pela fábrica, 

porém muitos resistem em permanecer no povoado. 

Não foi possível levantar com precisão em nossas pesquisas tanto as 

secundárias quanto as primárias, o significado do nome do povoado Estiva. Os 

moradores mais antigos relacionaram o nome do povoado a uma pequena estação 

que tinha na entrada do mesmo onde o trem parava para ser abastecido com o sal 

produzido na região. Este serviço de abastecimento das locomotivas era feito pelos 

estivadores, motivo pelo qual ficou conhecido o povoado. 

O povoado Estiva é dividido em duas partes o Estiva I, que fica ao lado 

direito de quem chega ao povoado pela BR 101, especificamente em frente à fábrica 

Nassau. Nessa parte encontram-se aproximadamente 155 casas que se estendem 

até o limite com o município de Laranjeiras. A outra parte, nomeada de Estiva II tem 

aproximadamente 12 casas situadas em frente ao estacionamento da fábrica de 

cimento Nassau e corresponde à parte baixa do terreno. 
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A rua principal e única do povoado chama-se oficialmente “Rua Nelson 

Neri”, em homenagem a um morador do povoado. Mas é popularmente nomeada 

pelos moradores como “Rua do Buraco” devido ao declive natural do relevo, que 

corresponde ao Estiva I. O trecho que pertence ao Estiva II é conhecido como “Rua 

Madre Deus” que leva esse nome em homenagem a antiga fazenda que hoje 

pertence a Indústria de Cimento Nassau. 

Uma das dificuldades do desenvolvimento da pesquisa foi não ter 

encontrado apoio de uma associação de moradores, que auxiliasse na pesquisa 

através de informações que identificassem os impactos causados pelos agentes 

externos à comunidade. Supomos que se existisse uma associação de moradores 

existiria também conhecimento a respeito dos trabalhos sociais que são 

desenvolvidos pelas indústrias de cimento localizadas na região(mais 

especificamente a Nassau, pela proximidade), como medidas mitigadoras dos 

impactos negativos na resolução dos conflitos, causados pelas mesmas. 

Os impactos provocados pela indústria de cimento Nassau refletem 

diretamente na comunidade que convive com fortes tremores e problemas de 

rachaduras nas paredes de suas residências, além da poluição do ar em função da 

poeira e da fumaça emitida. A comunidade não tem recebido atenção pela fábrica, 

restando-lhes tomar medidas legais trabalhistas, sobretudo relacionados à 

insalubridade, a periculosidade e salarial, resultando em reclamações trabalhistas 

junto ao Ministério do Trabalho, devido ao fato de muitos moradores do povoado 

estarem ligados à indústria de forma trabalhista. (CAJAZEIRAS, 2011) 

O povoado possui uma Unidade Básica de Saúde Antônio Nascimento, 

que dispõe de 01 dentista, 01 médico pediatra, 01 clínico geral, 01 ginecologista, 02 

auxiliares de enfermagem e 01 auxiliar de serviços gerais atendendo em dias 

alternados (figura 18). 

Segundo a secretária da Unidade de Saúde, o posto auxilia os moradores 

nos atendimentos mais simples como pequenos curativos, em caso de atendimentos 

mais delicados e com mais urgência, esses pacientes são encaminhados para o 

Hospital Augusto Franco, localizado no Conjunto Habitacional Marcos Freire. Caso o 

paciente não seja atendido neste hospital, que também não dispõe de um completo 

atendimento, o paciente é encaminhado para Aracaju, para o Hospital João Alves ou 

para o Hospital Nestor Piva.  
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Esse deslocamento é feito através da ambulância do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. O próprio paciente faz a ligação para a 

central de atendimento do SAMU explicando as suas necessidades e solicitando a 

ambulância. Na maioria das vezes esse serviço não é concluído, pois os pacientes 

tem que contar com a solidariedade das pessoas com veículo próprio que faz esse 

percurso com o paciente em busca de atendimento. 

 

Figura 18 – Unidade Básica de Saúde Antônio Nascimento 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Quanto à educação, possui apenas uma escola de ensino fundamental a 

Escola Rural Stelita Falcão, que atende cerca de 100(cem) crianças em dois turnos, 

todas elas moradores do povoado Estiva. A escola funciona com 03 salas de aula e 

uma equipe formada por 01 diretor, 01 coordenadora, 02 merendeiras e 03 

professores. Um dos últimos projetos que a direção da escola pretende aplicar é a 

criação de uma horta dentro da escola para aproximar os alunos ao cultivo da terra. 
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Figura 19 – Escola Rural Stelita Falcão 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: Foto: SANTOS, J. C. 

 

A escola que atendia os moradores do povoado funcionava dentro do 

Horto Florestal, até quando foi permitido em 1989. Tinha como diretora a Senhora 

Maristela Falcão que era esposa do administrador do Horto, o Sr. Roberto Barros. 

Com a proibição do funcionamento da escola ela teve que ser transferida para a 

sede social onde funcionou até a construção do prédio onde se encontra até hoje, 

(figura 19). O nome da escola Stelita Falcão é uma homenagem à filha do então 

administrador. 

O povoado Estiva hoje corresponde a uma ocupação linear contígua à 

linha ferra (sul) e ao norte faz limite com a Flonai, portanto, muito próxima para os 

moradores sabedores de sua atual condição de UC e sujeitos ativos através de 

práticas diversas no passado, quando as barreiras de usos não existiam. Atualmente 

a entrada na Flonai só é permitida pelo portão situado na BR 101, distante em média 

2Km do povoado. O fato é que até a interdição de uso, a “floresta”, seus recursos e 

aos equipamentos implantados no Horto Florestal constituíam importante área de 

lazer, de festa e de estudo.  
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Percebemos que o Povoado Estiva encontra-se em meio a uma disputa 

de poderes em que uma margem encontra o poder público representado pelo 

território legalizado da Flonai e de outro lado, encontra-se o poder privado 

representado pela indústria de cimento. 

Nessas relações imbricadas, o território é antes de tudo político, cujos 

sujeitos sociais privilegiados estabelecem relações de poder que se traduzem nas 

arenas das UC em relações sociais conflituosas e heterogêneas, variáveis, 

intencionais (SAQUET, 2007), que extrapolam a atuação do estado, que não tem 

força para barrar os conflitos engendrados. Na análise da vida dos habitantes do 

povoado Estiva, consideramos a assertiva de Raffestin (1993) quando trata o 

território como cena do poder e o lugar de todas as relações. 

 

Figura 20 – Estrutura das residências do povoado. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Conforme figura 20, o povoado é formado por casas com estruturas 

simples que refletem o estilo de vida de seus moradores, muitos deles como já 

colocado sobrevivem de pequenos serviços prestados nas indústrias da região, 

outros trabalham no centro comercial da cidade de Nossa Senhora do Socorro e 

outros tantos em empresas de engenharia, atuando até mesmo fora do estado de 

Sergipe. 

A comunidade possui infraestrutura precária, com ausência de rede de 

esgoto, creches e pavimentação. A insegurança e o relato de roubos e assaltos 

foram abordados como realidade “dos tempos atuais”. O movimento constante de 

veículos e caminhões e a ausência de cobertura asfáltica provoca a poeira que 
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invade as residências, incomodando os moradores no período de estiagem e a lama 

nos períodos chuvosos, figura 21. 

 

Figura 21 – Rua do povoado. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Conforme a figura 22, as águas servidas correm a céu aberto, em valas e 

constituem poços de mau cheiro e proliferação de insetos. 

 

Figura 22 – Falta de saneamento básico no povoado. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

O destino dos resíduos sólidos é outro problema do povoado. Falta 

acondicionamento adequado e a periodicidade da coleta. A coleta do lixo é feita por 

um caminhão da prefeitura, duas vezes por semana, os moradores fazem o depósito 

do lixo em 03 coletores espalhados pelo povoado para que o caminhão possa 

recolher (figura 23). 
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Figura 23 – Coletores para depósito dos resíduos sólidos. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Ao longo do povoado pode-se observar práticas inadequadas quanto a 

disposição de lixo por alguns moradores que lançam a céu aberto às margens da 

estrada, nas portas e calçadas e até bem próximo aos limites da Flonai. Estas são 

práticas de alguns e, outros, relatam que o lixo “esparramado” é responsável pelo 

incômodo constante de animais peçonhentos: aranhas, cobras, escorpião e insetos, 

figura 24. 

 

Figura 24 – Depósito indevido dos resíduos sólidos, na área da floresta. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J.C. 

 

A queima desses pequenos “lixões” tornou-se prática comum o que 

coloca em risco a vegetação do entorno e a “floresta”. Os incêndios provocados pela 

queima de lixo foram relatados pelo funcionário da Flonai, acrescentando que já 

foram feitos contatos com a comunidade no sentido de conscientizá-los sobre os 

males e os impactos dessa prática, figura 25.  
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Figura 25 – Impactos causados pelas queimadas. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J.C 

 

Sobre o comércio, apenas algumas mercearias comercializam produtos 

básicos para atender algumas necessidades mais urgentes dos moradores, são 04 

mercearias que dão esse suporte a população e apenas uma comercializa pão que 

vem de Nossa Senhora do Socorro. Além das mercearias o povoado possui bares 

que comercializam bebidas alcoólicas. As cidades de Laranjeiras e Nossa Senhora 

do Socorro dão suporte ao povoado em vários serviços que não são aí encontrados, 

pois os moradores se deslocam para essas cidades em busca de diversos serviços 

como, por exemplo: serviços de bancos, casas lotéricas, correios, cartório, feiras, 

supermercados, dentre outros. 

Além dos interesses comerciais tanto a cidade de Laranjeiras quanto a de 

Nossa Senhora do Socorro são procuradas devido à variedade e opções de lazer, a 

saber: festas populares, regularidade nas celebrações de cultos religiosos, eventos 

culturais, vaquejadas, cavalgadas, dente outras. No povoado Estiva já ocorreram 

manifestações folclóricas a exemplo do reisado, quadrilha e da dança do boi. 

No povoado existe apenas uma igreja católica cujo padroeiro é Santo 

Antônio, comemorado no mês de Junho (figura 26). 
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Figura 26 – Templo da Igreja Católica do povoado. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C.  

 

A festa do padroeiro Santo Antônio é considerada a mais importante do 

povoado. Todos os anos reúne muita gente de fora. Acontece sempre no dia 13 de 

junho, com fogos, novena, missa e procissão. Na festa, geralmente, tem barracas 

com comidas típicas como: “mungunzá, milho assado, amendoim torrado e muita 

cachaça”. Reúne visitantes das cidades vizinhas que vem prestigiar o evento, além 

dos ex-moradores e parentes das famílias que residem no povoado. Todos se 

reúnem em torno da festa, que além das celebrações religiosas possui também os 

shows sociais promovidos pela prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. É montada 

uma estrutura de palco e bandas se apresentam em 03 dias de festa no povoado. 

No passado, quando não tinha a igreja, a missa era celebrada na rua. 

Hoje, tem missa duas vezes por mês. As missas reúnem os moradores que moram e 

que já residiram no povoado. Em edições anteriores da festa existia uma estrutura 

com bandas de forró no sábado e domingo, hoje só tem banda no sábado. As 

bandas tocavam em uma estrutura montada pela Prefeitura de Nossa Senhora do 

Socorro, posicionada na frente do centro social.  

No passado a festa do padroeiro era realizada nas casas que promoviam 

a conclusão da trezena. Depois que o novo padre responsável pela igreja assumiu 

em 2004, reduziu para 03 dias. Normalmente começa em uma sexta e culmina no 

último dia, o domingo mais próximo ao dia 13 de junho. 

A procissão vai e volta na rua principal do povoado, Rua “Nelson Neri”. 

Antigamente ela ia até o “outro lado” do povoado, mas a fábrica comprou tudo e 
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cercou. A procissão seguia até o posto de combustíveis que fica na BR 101 e 

voltava. A organização da procissão acontece da seguinte forma, no início segue o 

andor com a imagem de Santo Antonio, na sequência o padre e a comitiva da igreja, 

por fim o “Coral do Porto Dantas”, que segue ao final da procissão junto com um 

público, em torno de 150 pessoas.  

Além da festa da igreja católica o povoado possui uma representação da 

religião afro, recentemente criada, o Terreiro “Catinguelê” que realiza cultos. Nota-se 

nos últimos tempos um aumento significativo das igrejas evangélicas no povoado, já 

é possível encontrar dois templos, que promovem cultos durante a semana, ainda de 

maneira tímida. 

O povoado possui uma sede social onde são realizadas as festas e 

comemorações. Essa sede sempre esteve sob a administração do pároco da Igreja 

Católica, mas nos últimos tempos está sob a responsabilidade da Indústria de 

Cimento Nassau que assumiu sua manutenção, e há oferta de diversos cursos 

(figura 27). 

 

Figura 27 – Sede do Centro Social do povoado. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Pela proximidade do Rio do Sal e a uma grande extensão com vegetação 

de mangue, a culinária “especial” da comunidade são os pratos de mariscos: “uma 

boa moqueca”; “catado de caranguejo” ou simplesmente “um peixinho especial” 

foram os pratos mais citados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

Neste capítulo busca-se compreender, com a análise das categorias 

território e territorialidade, as relações de pertencimento e identidade que os 

habitantes do povoado Estiva tinham pela floresta antes e depois da sua 

institucionalização em Unidade de Conservação. Para isso, investigou-se a trajetória 

de vida dos entrevistados: infância, adolescência e a fase adulta, as relações 

socioeconômicas e afetivas estabelecidas com a floresta, seus posicionamentos e 

opiniões a respeito da criação da Flonai. 

 

 
3.1 Território e territorialidades dos habitantes do povoado Estiva 

 

 

Ao analisarmos uma determinada comunidade, entendemos que a 

relação de pertencimento e afeição que ela manifesta pela terra é o que, 

efetivamente, constitui a sua identidade propriamente dita. A firmação do apego pelo 

território nas áreas rurais é notória, essa relação faz crescer a identidade com a 

terra, pois as identidades organizam os significados, demarcam o grau de 

importância que os sujeitos sociais dão aos costumes e às tradições ligadas ao 

território. 

O Horto Florestal significava muito para mim. Vivi muitos momentos 
bons com meus pais, minha família! Eram momentos de 
descontração que até hoje sinto saudade. (entrevista 03) 

 
Portanto, é no território que os habitantes demarcam as suas 

propriedades e atuam de maneira que utilizam o espaço e nele imprimem as suas 

identidades e singularidades. Conforme Bonnemaison (2002, p. 106), “o espaço 

cultural é uma realidade histórica, ele é uma realidade inscrita na terra pela soma de 

seus territórios”. Espaço vivido por meio de certa visão e sensibilidade cultural, o 

território se constrói, ao mesmo tempo, como um sistema e um símbolo. 

Entendemos que a identidade é parte imprescindível para a análise das 

territorialidades (re)construídas pelos sujeitos que fazem parte da área de estudo, 

uma vez que é a partir dela que podemos identificar o que faz a comunidade do 

povoado Estiva singular. De acordo com as relações e os usos que eles mantiveram 



99 

 

 

no passado a “singularidade manifesta-se na integração da cultura das populações 

tradicionais diante do conhecimento popular, do convívio e do respeito com a 

natureza e, também aos próprios integrantes das localidades e comunidades”. 

(RIGONATO; ALMEIDA, 2003). 

Para entendermos as questões abordadas sobre o território e as 

territorialidades existentes entre os sujeitos sociais do povoado Estiva e a área da 

Flonai, precisamos entender o processo histórico dessa área. Para isso, tomaremos 

como base esclarecimentos técnicos obtidos com entrevista junto à gestão do 

ICMBio. Conforme relato do entrevistado, no passado o Horto Florestal assumia 

várias funções sociais junto ao povoado. Conhecendo esse processo ficará mais 

fácil compreender a representação do Horto Florestal no cotidiano do povoado. 

Onde hoje é a Flonai no passado era a Fazenda Ibura; no local onde 
hoje existe a fábrica de cimento era a Fazenda Iburinha. Na Fazenda 
Ibura tinha uma baia onde fazia o cruzamento de cavalos, onde hoje 
podemos encontrar as ruínas dentro da Flonai. Criava-se gado 
quando era um terreno do estado depois essa área foi doada para o 
Ministério da Agricultura. Nessa época a comarca de Nossa Senhora 
do Socorro pertencia a Laranjeiras por isso a documentação de 
transferência de passagem do terreno do Estado para a União está 
na comarca de Laranjeiras. (entrevista, ICMBio). 
 

Durante muito tempo a área ficou ligada a Delegacia Federal da 

Agricultura, vinculada com o Ministério da Agricultura. Depois ela passa a ser 

administrada pelo Ministério do Interior – Minter, em seguida o MMA assume a 

gestão da área. Em 1985 cria-se o IBAMA e, por consequência o ICMBio que 

assume a responsabilidade da área até os tempos atuais. Conforme relato obtido 

através de entrevista junto ao ICMBio: 

 
A partir de 1967 a área do Horto Florestal do Ibura pertencia ao 
IBDF, na época da administração do IBDF era a época que havia 
moradias e escolas dentro do Horto Florestal. Morei 15 anos dentro 
do Horto Florestal, ao chegar não tinha casas disponíveis, mas logo 
que liberou uma casa eu passei a morar dentro do Horto Florestal. 
As casas eram ocupadas pelos trabalhadores do Horto. Eu já morei 
aqui em varias casas inclusive na escola onde tinha uma casa no 
fundo.  Dr. José Roberto da Costa Barros era o chefe da fazenda, a 
casa maior era a dele. Logo após o seu falecimento foi substituído 
por Dr. Evandro que administrou a unidade durante 09 anos. 
(entrevista ICMBio) 
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Na época que a área do Horto Florestal era Fazenda, já existia o povoado 

Estiva, nota-se que eram desenvolvidas várias atividades em que os moradores do 

povoado estavam envolvidos. Muitos até justificam a sua estada naquela região 

devido à necessidade de estar próximo ao seu trabalho que era desenvolvido 

naquela área, pelo fato de muitos trabalhadores virem de outras cidades do estado 

de Sergipe e até mesmo de outros estados. 

De fato, lembramos que no passado os fatores naturais eram tidos como 

os elementos fundamentais de definição dos territórios e como os condicionantes 

básicos de ação humana, acreditando-se que essa seria regida pelas mesmas leis 

que regem a natureza geral (RAFESTIN, 1993). Diante do exposto o território que 

inicialmente se forma no povoado Estiva estava relacionado a esse consumo 

material da área, formando um território material. 

Muitos habitantes do povoado trabalhavam de safreiro3, prestavam 

serviços temporários dentro do Horto, capinavam, preparavam o solo para o plantio, 

era uma espécie de diarista. Na época quando o Horto era vinculado ao Ministério 

da Agricultura, desenvolviam a agricultura e criação de animais (gado, cavalos, 

dentre outros). Além dos safreiros, alguns moradores do povoado eram funcionários 

do Horto. Conforme depoimento: 

 
O meu pai trabalhou lá quando era uma fazenda de criação de gado, 
depois tiraram o gado e plantou o eucalipto, todos os eucaliptos que 
tem na floresta foram plantados, a madeira era utilizada para as 
construções das obras em todo estado. 
Na época em que eu trabalhava, era uma dificuldade para receber o 
salário. O pagamento chegava a atrasar um ano, além de ser um 
dinheiro pouco, foram 35 anos dedicados ao Horto, muitos 
moradores que hoje já é falecido também se aposentaram de lá. 
Outros não aguentavam o atraso dos salários e terminavam 
mudando para outras localidades para tentar a vida de outra forma. 
(entrevista 07) 
 

Durante todo o período em que o Horto pertenceu ao Ministério da 

Agricultura, os funcionários eram também moradores do Horto. Só quando o IBAMA 

assume a administração as casas são desocupadas e alguns desses habitantes 

passam a morar no povoado Estiva. A justificativa que utilizaram para retirar os 

funcionários de dentro do Horto foram os gastos excessivos que estavam 

                                                
3 Operário que trabalha somente durante a safra. Conforme Ferreira (2010)  
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acontecendo com relação à água e a energia. Em média umas 10 a 12 famílias 

foram retiradas. 

Essas casas encontram-se hoje em ruínas e pertencem ao sítio 

arqueológico tombado pelo IPHAM. Segundo informações do ICMBio o interesse no 

tombo das casas se deu com o intuito de encontrar um “tipo especial de rocha” na 

construção da estrutura das casas, mas as investigações concluíram que não 

existia. Todo o acervo arquitetônico dessa área encontra-se em ruínas. 

A ocupação do povoado Estiva, na verdade, deu-se muito timidamente 

por trabalhadores safreiros das fazendas próximas, principalmente do Horto e, 

posteriormente na década de 1970 por parte daqueles que foram retirados das 

casas no interior do mesmo. O cercado que foi colocado para delimitar a área do 

Horto era extremamente próximo das casas do povoado, o fundo das casas era 

muito próximo da cerca do Horto. Conforme depoimento “as residências eram 

construídas tão próximas aos limites do Horto que dificultava a construção de uma 

estrutura de esgoto sanitário para as casas, que muitas vezes nem existia em 

algumas delas”. No início as edificações eram simples “choupanas de palha”, hoje a 

estrutura das casas é bem melhor em alvenaria. 

Nos depoimentos os moradores, relatam que “a presença da linha férrea 

é muito antiga, ela existia antes mesmo dos primeiros moradores construírem as 

suas casas no povoado”. Datada do ano de 1913, a linha férrea interligava vários 

municípios do estado de Sergipe e o seu ponto mais extremo ao Norte era o 

município de Própria. Podemos identificar na figura 31 que as casas seguem a 

extensão da linha férrea. Além da estrada de ferro existia também a “estrada de 

comboio”4, conhecida também como estrada velha. Assim o assentamento foi-se 

ampliando, linearmente, pelo alinhamento da estrada de ferro, da cerca do Horto e 

da estrada. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Estrada que passa em frente ao povoado, devido a proximidade com a linha férrea os moradores 
intitulavam dessa forma. 
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Figura 28 – Área do povoado Estiva 

 
Fonte: Google Earth, 2012 

 

Importa considerar que no início do povoamento da área, muitos dos 

moradores trabalhavam nos canaviais da região do Cotinguiba. Devido a grande 

oferta de trabalho na região e elevada produção comercial da área, muitas pessoas 

foram atraídas para a região. No passado, as fazendas de cana de açúcar e a 

produção de sal eram duas economias que atraíam os trabalhadores para a região. 

Além da logística de exportação desses produtos produzidos na região, através da 

linha férrea ou através do transporte rodoviário. 

Nesse contexto econômico, embora mais atual, foram instaladas também as 

indústrias de cimento. A Cimesa localizada no Município de Laranjeiras foi a 

primeira. Suas instalações foram transferidas do bairro América em Aracaju para as 

proximidades do povoado. Depois, a Nassau se instalou na Fazenda Olhos D’água, 

no Município de Nossa Senhora do Socorro, bem próximo ao povoado (figura 28). 

A Fazenda Iburinha foi comprada recentemente pela Nassau que tem 

movido um processo de desapropriação de várias casas que faziam fronteira com a 

área da fazenda adquirida. Entretanto, muitos sujeitos sociais resistem até hoje e 

não aceitam a proposta oferecida pelos empresários da fábrica, os valores 

oferecidos não se enquadram aos valores imobiliários do mercado. 

Sobre as relações territoriais existentes na vida dos sujeitos sociais que aí 

nasceram ou residem desde criança, extraímos 65 conteúdos das entrevistas. Eles 

retrataram suas infâncias, mas também, as lembranças do dia a dia do povoado no 
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passado. A figura 29 mostra o tratamento das respostas de forma a facilitar o 

entendimento e a “reconstrução” dos tempos em que os entrevistados eram crianças 

e o povoado “ia se formando”.5 

 

Figura 29 – Ocupação na infância. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Dos 32 entrevistados apenas 03 não viveram sua infância no povoado. Os 

demais relataram sobre a sua história, reportando as atividades do cotidiano que 

desenvolviam nesse período de suas vidas. Essa questão foi formulada com o 

objetivo de averiguar se nas respostas surgiriam atividades e práticas relacionadas 

com o Horto Florestal, ou simplesmente “floresta”, como muitos a denominam. Com 

efeito, todos viveram sua infância no povoado tiveram uma relação com o Horto. 

Dessa forma, desde o princípio das suas vidas já nascia uma relação de 

pertencimento com a “floresta”, pois muitas atividades estavam relacionadas com o 

Horto: brincavam, estudavam e trabalhavam, pois a escola ainda funcionava em 

suas dependências. 

Segundo Haesbaert (2007), quando nos apresenta o território com o 

enfoque cultural, que prioriza dimensões simbólicas e mais subjetivas, esse é visto 

fundamentalmente como produto de apropriação feita através do imaginário e/ou 

identidade social sobre o espaço. Isso acontece na fase da infância dos sujeitos 

sociais e se repete na adolescência, permanecendo até a atualidade.  

Sobre a relação que tinham na infância o entrevistado nº 01 relata que 

adoraria ter a oportunidade de mostrar ao seu filho tudo que vivenciou na sua 

infância junto ao Horto Florestal. 

                                                
5 Em toda análise das entrevistas mantivemos a fala dos entrevistados que refere à Flonai como 
Horto ou, simplesmente “floresta”. 
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Gostava muito, tinha um parque de diversão que tinha gangorra, 
escorrega, mas o que mais gostava mesmo era o carrossel. O Horto era 
uma grande área de lazer. Sinto muita falta, gostaria de mostrar para o 
meu filho, queria que ele vivesse tudo o que o horto proporcionava para 
nós naquela época. 
 

A atividade de “trabalho” correspondia à participação junto aos pais em 

pequenas roças, caça (de pássaros, principalmente), pescaria e coleta de fruta. A 

ajuda nas tarefas domésticas marca a infância denotando o núcleo familiar e as 

relações mais próximas e, nota-se que o Horto Florestal foi diretamente citado em 07 

(sete) depoimentos. 

Como cita Bonnemaison (2002), ao indicar que a relação com o lugar não 

consiste simplesmente o viver por viver no lugar, mas sim definir territórios 

reveladores de identidade e culturas. Tal fato se constata com a fala do entrevistado 

01 ao citar que “[...] no recreio da escola gostava de brincar de manja, subir nas 

árvores, comia goiabas. Lembro também do lanche servido no recreio: centeio e 

mingau”. Essa relação aproximava cada vez mais as crianças da comunidade com o 

ambiente natural oferecido pelo então Horto Florestal. Porém essas relações 

existiam por sua referência a um determinado território, real ou sonhado, habitado 

ou perdido. 

Podemos notar algumas mudanças de comportamento quando 

perguntamos sobre a ocupação na adolescência. Nesse quesito apareceram 68 

respostas dos 32 entrevistados. Para facilitar a visualização manteremos a mesma 

dinâmica de exposição das respostas em gráfico como mostra a figura 30. 

 

Figura 30 – Ocupação na adolescência. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 
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Os conteúdos trabalhados como atividades são os mesmos da infância, 

mas a ordem se altera. A brincadeira “cai” drasticamente e o trabalho ocupa a 

primeira posição. No entanto, a frequência ao Horto é mais viva na memória, assim 

como a participação em trabalhos domésticos. 

Mas, ao compararmos as respostas que obtivemos nas duas primeiras 

fases com a fase adulta, nota-se uma expressiva mudança no comportamento e nas 

responsabilidades que os entrevistados passaram a assumir. Podemos dizer que há 

uma responsabilidade e obrigatoriedade do indivíduo ter que formar a sua própria 

família, pois surgem significativamente outros conteúdos como, casamento, ser 

pescador, dona de casa e aposentado. 

Na fase adulta tivemos 59 respostas expostas na figura 31. 

 

Figura 31 – Ocupação na fase adulta. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Poucos (3) mantiveram a frequência ao Horto Florestal e a maioria 

expressou “o casamento” e os “serviços do lar” como ocupação atual. Esse dado é 

justificado pelo expressivo número de mulheres entrevistadas. De certa forma 

elencando os territórios e as territorialidades vivenciadas e modificadas com o 

passar do tempo, na atualização das dinâmicas da vida. 

Em se tratando de respostas múltiplas observou-se a participação dos 

entrevistados, pois o número de respostas foi bem aproximado sendo que 

conseguimos extrair das respostas dos 32 entrevistados 65 na fase da infância, 68 

na adolescência e 59 na fase adulta. 

0 5 10 15 20 25 

Aposentado 

Pescador 

S/R 

Estudo 

Freq. o Horto 

Dona de casa 

Casou 

Trabalho 



106 

 

 

É possível verificar que existiu uma significativa mudança no 

deslocamento do trabalho da infância para adolescência que se mantém até a fase 

adulta. Enquanto na fase da infância apenas 08 entrevistados declararam que já 

“trabalhavam”, na adolescência 21 fizeram essa mesma declaração, o grande 

número que praticamente se repetiu na fase adulta, com 22 entrevistados e que 

declararam que “o trabalho também fazia parte da sua vida”.  

Podemos perceber assim que os sujeitos constroem o seu território 

mediante as representações, dessa forma que essas representações são 

concebidas mediante os interesses de cada sujeito em questão. Nesse contexto 

podemos afirmar que o espaço se tornou o território de um sujeito, desde que 

tomado numa relação social e de comunicação (RAFESTTIN, 1993). 

A modificação de comportamento no campo profissional notado é que 

essa mudança normalmente faz com que o indivíduo se afaste do cotidiano do 

povoado. A grande maioria dos adultos quando começa a trabalhar busca trabalho 

fora do povoado, devido a escassez de oportunidades trabalhistas no local. A maior 

fonte empregatícia são as indústrias que ficam nos arredores, a exemplo das 

fábricas de cimento, as tecelagens e os fabricantes de adubos químicos, dentre 

outras. 

A respeito de detalhes da infância, houve um esforço para resgatar da 

memória um passado saudosista que muitos declaram não gostar das mudanças 

que ocorreram. Lembram que na sua infância já ajudavam nos afazeres de casas e 

que já chegavam a ajudar no trabalho da roça, acompanhando os seus pais no 

cultivo da terra.  

Destacamos 02 entrevistados que ao serem questionados sobre a sua 

infância eles só reconhecem o trabalho, expondo dessa forma uma infância dura, em 

que a brincadeira e os estudos que deveriam fazer parte dessa fase da sua vida não 

aparecem como atividades significativas de suas memórias. 

Na infância obtivemos 05 declarações de pessoas que nessa fase já 

tinham acesso ao Horto Florestal, pois declararam que já faziam uso desse espaço 

com frequência, seja para estudar, para se divertir, ou ainda para acompanhar os 

pais no desenvolvimento das suas atividades profissionais. 

Sobre a adolescência dos entrevistados pode-se destacar alguns quesitos 

que chamaram a atenção como, por exemplo, o trabalho que já sobressaí na vida 

dos entrevistados, mas também a permanência da brincadeira, isso por sua 
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importância. É na adolescência que notamos mais uma aproximação com o Horto 

Florestal, como que por se tornarem mais independentes conseguiam estar mais 

presentes no Horto. A frequência ao Horto se dava em virtude da escola que atendia 

as crianças e adolescentes, consequentemente, muitas outras atividades eram 

vivenciadas lá também, além dos estudos, a diversão, as brincadeiras, pegar 

passarinho, dentre outras. 

Sobre a fase adulta, muitos entrevistados estão vivendo agora na 

contemporaneidade e a atividade que sobressai é o trabalho. É de se notar que os 

entrevistados dão ao casamento uma importância muito significativa, por isso, 

decidimos colocar como destaque no gráfico que retrata a fase adulta. Isso nos 

obrigou a inserir o casamento como uma categoria de ocupação. 

De um modo geral, todos os sujeitos sociais trabalham fora do povoado 

ou na sua própria residência (no caso, as mulheres) e apenas 01 atualmente está 

aposentado. Trata-se de um aposentado do IBAMA que dedicou 30 anos de trabalho 

ao Horto Florestal. O extrato de sua entrevista destaca-se: 

No início a função do Horto era a produção de mudas para a 
ornamentação das praças de Aracaju e para recuperação de 
algumas áreas que precisavam passar pelo reflorestamento. Por 
isso, no Horto eram cultivados muitas espécies nativas da Mata 
Atlântica, ecossistema predominante na região litorânea do estado 
de Sergipe. 
O lazer era uma atividade marcante na região do Horto por possuir 
04 piscinas que eram utilizadas pelos moradores das cidades 
vizinhas a exemplo de Laranjeiras e Aracaju, sem contar que o 
sucesso do balneário era tanto que viam excursões até do estado da 
Bahia e Alagoas. 
Dia de sexta-feira à tarde era o dia que acontecia a limpeza das 
piscinas para a população fazer o uso nos finais de semana. 
Na Saída do Dr. Roberto um dos diretores do Horto Florestal é que a 
DESO passa a utilizar essas piscinas para fazer a coleta das águas, 
que abastece algumas cidades do estado de Sergipe. Depois que o 
DESO começa a coletar a água dessas piscinas existe também a 
proibição do uso para o lazer como antes era feito, a partir daí não 
se faz mais o uso das piscinas. (entrevista nº07) 
 

A funcionária da Unidade de Saúde expôs que no passado foi merendeira 

da escola enquanto essa funcionava dentro do Horto Florestal. Ela complementa a 

dinâmica do Horto:  

Nasci e fui criada na cidade de Capela. Aos 19 anos fui morar no 
povoado Estiva devido ao fato de ter casado e  o marido ser 
funcionário do Horto Florestal. Quando cheguei aqui fui ser 
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merendeira da escola que tinha dentro do Horto Florestal. Além da 
escola lá funcionava também o escritório, a sementeira, a 
serralheria, a oficina mecânica, dentre outros. (entrevista nº06) 
  

Na fase adulta chama a atenção a atividade pesqueira como ocupação de 

01 (um) entrevistado. Embora próximo da maré, somente 03 declararam que 

pescavam. A importância da pesca como atividade da comunidade somente foi 

desvelada quando identificadas as atividades que faziam no Horto. Isso será tratado 

no próximo tópico deste capítulo. 

Diante de todas as exposições das experiências vividas pelos sujeitos da 

nossa pesquisa, afirmamos que esses comportamentos declarados é que tornam o 

território da “floresta” símbolo para esses sujeitos, porque está na memória de cada 

um esse relacionamento que mantiveram na área do horto. 

Conforme Raffestin (1993), esse espaço que foi palco de todas essas 

ações executadas pelos sujeitos representa não mais simplesmente o espaço, mas 

agora passa a ser o território visto e vivido por esses sujeitos. 

 

 

3.2 Relações econômicas e afetivas com o Horto Florestal do Ibura: valores 
materiais e simbólicos 

 

 

Para se elaborar uma análise referente ao objetivo desse trabalho, faz-se 

necessário traçar reflexões sobre a percepção dos sujeitos sociais em relação ao 

vivido e em relação à comunidade do povoado. Assim buscamos apresentar nos 

resultados o processo de mudança dos usos e do vivido pelos sujeitos sociais do 

povoado, no passado e na atualidade. 

É importante lembrar que a forma mais comum de interação entre o ser 

humano e o mundo provém da percepção, assim é estabelecido o conhecimento 

sensível sobre tudo que está a sua volta. Esse mundo interno que possuímos e suas 

expressões são construídas através das relações sociais, ou seja, surge do contato 

entre seres humanos e deste com o espaço que esta ao redor, a sociedade. Por isso 

nos interessa também, descobrir qual a percepção desse sujeito em relação à 

imagem que ele cria do seu povoado. 

Nesse capitulo procuramos extrair os significados do Horto Florestal na 

vida do entrevistado e qual eram suas percepções sobre o significado do Horto para 
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o povoado. O espaço vivido é um espaço de reconhecimento e familiaridade ligado à 

vida cotidiana, nesse caso a identidade engloba o vivido ao mesmo tempo em que o 

transcende. Convém resgatar o pensamento de Haesbaert (2007), que nos diz que 

importa considerar que o território é construído no jogo entre material e imaterial, 

funcional e simbólico. Entrelaçando esses comportamentos conseguiremos entender 

a realidade vivida pelos sujeitos sociais do povoado. 

Esse entrelaçamento chega até em alguns momentos a se confundir um 

com o outro, mas é na apresentação dessas dicotomias que poderemos entender as 

multidimencionalidades do território vivido que é apresentado pelos sujeitos da 

pesquisa em relação à área da Flonai. 

Como a grande maioria dos entrevistados reside no povoado há mais de 

10 anos, percebeu-se uma forte ligação com a “floresta6”, e com depoimentos 

emocionados quando se referiam ao passado com tantas lembranças boas. 

Relembrar o lugar que hoje não faz mais parte da vida dos entrevistados 

implicou em retomar momentos importantes da vida dos sujeitos sociais e do 

povoado, no passado, o Horto era lembrado com emoção a todo o momento, a 

exemplo dos depoimentos abaixo relacionados: 

O Horto Florestal era o lazer que tínhamos, lá aproveitávamos para 
namorar, todos aproveitavam o Horto. (entrevista 01) 
 
Adorava ir para o Horto Florestal, era um espaço de descontração, 
onde o tempo passava rápido, quando estávamos lá dentro 
esquecíamos o mundo aqui fora. (entrevista 02) 
 
Frequentava e muito. Toda a nossa vida social era lá dentro. Além 
de trabalhar, lá tinha até casa de farinha, tínhamos terras para 
plantar, plantávamos tudo, mandioca, milho e tantas outras coisas. 
(entrevista 12) 
 

Diante desses depoimentos resgatamos a forma como Haesbaert (2007), 

apresenta a relação que passa a existir entre o território material e o simbólico, 

sugere que não vejamos mais o território apenas envolto a uma fronteira e aos 

limites. Agora o território precisa ser visto como móveis e “flutuantes”, as identidades 

se expressam hoje, através de uma espécie de continuum. 

No passado a área do Horto Florestal estava muito presente na vida das 

pessoas. Quando os sujeitos sociais vivenciaram o espaço foi para atividades de 

                                                
6 Termo utilizados pelos moradores para se referir a área do Horto Florestal. 
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lazer, pois afirmavam que estando na área do Horto eles viviam um espaço fora da 

sua realidade. Para alguns estar no Horto era como “estar em outros lugares” onde o 

“tempo passava despercebido”. 

Conforme Bonnemaison (2002), apesar de tudo, a territorialidade de um 

grupo ou de um indivíduo não pode se reduzir ao estudo de seu sistema territorial. A 

territorialidade é a expressão de um comportamento vivido. Neste sentido, a 

“floresta” se tornou um símbolo para os sujeitos sociais do povoado que encontrava 

na mata uma ligação muito estreita com o povoado. Conforme depoimento: 

Apesar de nunca ter entrado na mata devido ao medo dos animais lá 
existentes, eu tinha uma atração e um fascínio muito grande por 
aquele lugar. Desde quando fui morar no povoado a floresta era algo 
que sempre me chamava atenção. (entrevista 08) 
 
O Horto era tudo, adorava frequentar, dava sentido as nossas vidas, 
era bom demais. (entrevista 12) 
 

Outros sujeitos sociais afirmam que não conseguiriam viver sem essa 

proximidade com a floresta.  

Sempre gostei de morar perto da mata. Adoro acordar ouvindo os 
sons dos pássaros. (entrevista 10) 
 

A relação enquanto individuo e o lugar estava muito próxima, isso é 

percebido quando o assunto é a representação da floresta na vida dos sujeitos, pois 

14 expressam que o Horto é “tudo em minha vida”, ou que “o Horto era muito 

importante”, demonstrando assim essa ligação com o lugar. 

Portanto, toda análise das territorialidades se apoia sobre uma relação 

interna e sobre uma relação externa. A territorialidade é uma oscilação contínua 

entre o fixo e o móvel, entre o território que dá segurança, ao mesmo tempo inspira 

a liberdade do uso espaço. (BONNEMAISON, 2002)  

Essa ativação de sentimentos criados pelo uso dos sujeitos por um 

território é o que faz entender as diversas possibilidades do uso dos territórios, 

demonstrando assim uma diversidade de territorialidade perante as diversas funções 

em que o território se apresenta na vida desses sujeitos. 

Num universo de 32 entrevistados 26 disseram que frequentavam o Horto 

Florestal e apenas 06 declararam negativamente. Os motivos que os entrevistados 

disseram que não frequentavam o Horto foram: “vim para o povoado com família já 
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constituída, por isso faltava tempo”, “nunca teve interesse”, “quando cheguei ao 

povoado o Horto já estava interditado e o acesso não era mais permitido”. 

Nessa relação é possível afirmar que as pessoas que viveram a época 

em que se fazia o uso do Horto são as que mais sentem falta do lugar, alé de ter 

pela “floresta” relações de identidades e pertencimentos. 

Uma colocação que chama a atenção é de um morador, que para ele o 

significado do Horto na sua vida tem relação com a preservação da área.  

Para mim o Horto Florestal é uma área com estrutura para a 
conservação da mata e deve continuar assim para manter a floresta 
da forma que está. (entrevista 29) 
 

O sentimento de pertencimento existente entre os sujeitos sociais com 

relação ao Horto Florestal também é, às vezes deturpado com a ideia de muitos 

sujeitos sociais que, devido a proximidade das suas casas com a área, acham-se no 

direito de desenvolver a atividade que quiser e no momento que desejar. Esse é um 

dos principais embates travados entre a administração da Flonai e a população do 

povoado Estiva. É uma luta constante para que se evite a poluição e a degradação 

da área. 

O entrevistado de nº 20 protesta porque muitas vezes a população é vista 

como predadora, segundo o entrevistado não é bem assim: 

Durante toda vida nós moradores convivemos harmoniosamente 
com o espaço do Horto, e a floresta nunca se acabou muito pelo 
contrário, zelavam para mantê-la conservada. Sempre a população 
desenvolveu técnicas de conservação para garantir a conservação 
da floresta. É um espaço onde a natureza está presente. Todos os 
moradores têm cuidado com a mata. As pessoas só pensam que 
somos os responsáveis pela destruição. Para você ter consciência 
quando entravamos lá para pegar madeira só pegávamos os galhos 
que estavam secos no chão, nunca derrubamos nenhuma árvore. 
(entrevista 20) 
 

A mesma opinião é reforçada por outro entrevistado, que relata uma 

saudável relação entre os sujeitos sociais do povoado Estiva com Horto Florestal: 

Era uma relação muito boa de respeito de ambas as partes 
principalmente a do povoado em relação a floresta, muitas vezes 
fomos acusados de destruir a mata, mas estivemos aqui durante 
muito tempo e nunca aconteceu nada. (entrevista 26) 
 

Os entrevistados diziam que adoravam estar no Horto devido o ambiente 

que encontrava lá dentro, era tudo muito natural. Conforme a figura 32, 09 
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entrevistados declaram que era pela natureza que iam até o Horto. Outros dizem 

que o motivo que os levavam até lá eram as piscinas, as festas, o parque. Muitas 

atividades estavam ligadas ao lazer e a saída do seu ambiente cotidiano. No Horto 

encontrava a “natureza” em seu estado preservado. 

 

Figura 32 – O que mais o entrevistado gostava de fazer no Horto Florestal. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Aos 32 entrevistados perguntamos se sentem falta de frequentar o Horto, 

27 responderam que sim, ou seja, quem um dia frequentou o horto sente saudades, 

até hoje faz parte da sua memória. Os 05 entrevistados que reponderam que não 

sentem saudades então entre os 06 que haviam respondido que nunca tinham 

entrado na “floresta”. 

Muitas das decisões e ações, individuais e coletivas, produzidas pelos 

sujeitos fruto do contato direto com o meio ambiente podem ser avaliadas através de 

uma cuidadosa análise de suas atitudes, frente aos usos que eram desenvolvidos na 

área do Horto Florestal. Esses usos que muitas vezes deram sentido à vida desses 

sujeitos passam a ser material que alimenta um território simbólico gravado em suas 

memórias. 

Num universo de 32 entrevistas, 21 responderam que algum membro da 

família já desenvolveu algum tipo de atividade econômica dentro da área do Horto. 

Foram diversos tipos de usos praticados por essas pessoas que retiravam produtos 

da área. Esses produtos eram para o próprio consumo ou para serem 
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comercializados entre os vizinhos ou, eram levados para as feiras livres que 

aconteciam nas sedes dos municípios de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro. 

Outros entrevistados declararam que possuíam integrantes da família cuja 

renda era obtida através do trabalho desenvolvido dentro do Horto Florestal. Como 

já constatado, a área do Horto tinha várias funções e uma delas era a serralheria. A 

entrevistada nº 01, lembra-se que seu pai trabalhava produzindo cercas em uma 

serralheria que ficava dentro do Horto. Os equipamentos utilizados no passado tanto 

na “serralheria” quanto na “casa de farinha” que também existiam dentro da área, 

ainda podem ser encontrados em um galpão dentro da Flonai, conforme figura 33. 

 

Figura 33 – Equipamentos utilizados na serralheria existente no Horto Floretal 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Outra prática de uso muito citada pelos moradores e que garantia o 

sustento de suas famílias era a agricultura de subexistência desenvolvida nas terras 

do Horto. Eram áreas cedidas para os moradores do povoado que trabalhavam 

dentro do Horto, na função de safreiros, já citados no capítulo anterior. 

Vivia do que plantava no Horto. Quando cultivava lá dentro dava até 
para vender. Era macaxeira, milho. Aqui fora só dá mesmo para 
comer. (entrevista 05) 
 

O número de moradores do povoado que no passado eram funcionários 

do Horto Florestal é representativo. Segundo levantamento feito, especula-se que o 

motivo do surgimento do povoado está vinculado ao fato de a instalação dos 

trabalhadores do Horto ir instalando-se no entrono para ficar mais próximo do 

trabalho. 
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A grande maioria das famílias possui algum membro que já se aposentou 

ou que chegou a trabalhar dentro do Horto. A exemplo dos entrevistados de nº 06 e 

07 que se aposentaram trabalhando. Eles declaram que durante muito tempo o 

Horto foi a opção de trabalho do povoado, motivo pelo qual aí se fixaram. 

Tanto eu quanto meu marido, ambos nos aposentamos trabalhando 
no horto. (entrevista 06) 
 
Eu trabalhei no horto florestal durante muito tempo, até me 
aposentar. (entrevista 07) 
 

Além do entendimento que cada sujeito tinha com o Horto 

individualmente, questionou-se qual era a impressão que ele tinha em relação ao 

uso da área pelos outros moradores do povoado. Nesse quesito a percepção dos 

entrevistados mostra como estes percebem o mundo a partir da sua trajetória e das 

experiências vividas no decorrer da sua própria vida e na dos outros moradores que, 

de certa forma, fazem parte da sua vida também.  

Desse modo o conjunto de relações formadas através dos territórios 

apresenta uma infinidade de possibilidades aos sujeitos, que mantêm vários tipos de 

relações com o território, sejam essas individuais ou coletivas. Dessa maneira o 

pensamento de Raffestin (1993), nos diz que a territorialidade adquire um valor bem 

particular, pois reflete a multidimensionalidade territorial do vivido pelos membros de 

uma coletividade, nas sociedades em geral. 

A figura 34 apresenta a visão dos moradores quanto ao relacionamento 

mantido entre o povoado como um todo e o Horto Florestal. 

 

Figura 34 – Relação da população com o Horto Florestal. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 
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Dentre as respostas apresentadas notamos que a opinião de todos 

entrevistados é que a população se relacionava harmoniosamente com a área. 

Observa-se, inclusive, que 12 salientaram que a população do povoado procurava o 

Horto para se divertir. Porém, 16 declaram que a relação que as pessoas do 

povoado tinham com o Horto era de sustento, ou ainda que algumas famílias 

dependiam da área para sobreviver, conforme depoimento: 

O Horto tem uma representatividade muito forte na vida do povoado, 
pois praticamente todas as casas têm o fundo para o horto. 
(entrevista 04) 
 

Foram 20 entrevistados que afirmaram que “a maioria” da população do 

povoado frequentava a área do Horto, sendo que 10 generalizaram afirmando que 

“todos” frequentavam a “floresta”. Apenas 02 foram contrários à opinião da maioria 

dizendo que poucas pessoas do povoado faziam uso dos recursos naturais 

oferecidos pelo Horto Florestal. 

Quando os moradores visitavam o Horto Florestal normalmente essa 

visita estava relacionada a alguma atividade mantenedora da sobrevivência desses 

sujeitos. Foram 27 entrevistados que declararam que a sua frequência ao Horto 

relacionava-se à sobrevivência. 

Exemplos dessas atividades recebem destaque “a pesca” e “a 

agricultura”, ambas foram citadas por 14 entrevistados. Essas atividades em 

algumas famílias estavam relacionadas à sobrevivência. 

Conforme a figura 35, outras formas de uso do Horto Florestal estavam 

ligadas à sobrevivência dos moradores do povoado, como exemplo a coleta de 

frutas, cultivo de verduras, hortaliças com destaque para o milho e a mandioca. A 

caça também era outra atividade desenvolvida pelos moradores que tiravam dali a 

sua própria alimentação, assim como a pesca era motivo de uso do lugar, pois 

alguns entrevistados utilizavam o Horto para encurtar o caminho até chegar ao 

melhor ponto de pesca da maré. 
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Figura 35 – Atividades desenvolvidas pela população no Horto Florestal. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

O lazer sem dúvida nenhuma era a atividade de maior frequência entre os 

moradores com a área do Horto Florestal, além de outras atividades que estavam 

relacionadas ao lazer: as piscinas, o subir nas árvores, colher frutas, dentre outras. 

As relações territoriais estão ligadas ao uso da área, com destaque para o 

lazer que tem uma grande representatividade, 17 entrevistados declararam que para 

eles o Horto era o “meu lazer”. Conforme depoimento: 

Os trabalhadores moravam dentro do Horto e nas comemorações 
festivas cada casa ficava com uma responsabilidade: fazer algum 
prato de comida, organizar o bingo, o quebra pote, a música, dentre 
outros. (entrevista 06) 
 

Conforme a figura 36 aconteciam várias comemorações nas datas 

festivas, a saber: festas juninas, festas natalinas, dia da pátria, dia da árvore, dentre 

outros; eventos que mobilizavam todo o município de Nossa Senhora do Socorro, 

comparecendo em massa nas festividades. 
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Figura 36 – Comemoração da Festa da Pátria, desfiles cívicos no Horto Florestal 

 
Fonte: Arquivo ICMBio 

 

Certamente, o caráter simbólico do território tem se revelado cada vez 

mais efetivo, em detrimento de sua dimensão material, mais objetiva, destacando 

como principal uso do Horto Florestal apontado para as atividades de lazer e as 

comemorações festivas realizadas no passado. Momentos que ficaram registrados 

na memória dos sujeitos sociais. 

São muitas lembranças que são resgatadas nesse momento, muitas 

atividades representativas do passado e da história de cada entrevistado, enquanto 

sujeito de um processo de transformação do território vivido. 

O lazer é uma das atividades mais destacadas pelos entrevistados, no 

relato dos entrevistados podemos entender a ligação da área do Horto com a 

atividade de lazer que durante muito tempo foi desenvolvida nesse espaço. 

Conforme depoimento do entrevistado nº 18: 

Todos utilizavam da área para o seu lazer, caminhadas, banhos de 
piscina. Quando estáva de cabeça quente eu ia para lá caminha, 
voltava novinho... (risos) 
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Todos os acontecimentos festivos que existiam no Horto, passaram a 

fazer parte apenas do passado e da memória de cada morador que vivenciou esse 

processo. Segundo a entrevistado nº 06 “as crianças dos tempos de hoje” que não 

participaram desse processo, que não conheceram e nem fizeram uso do Horto 

Florestal, não possuem esse sentimento de saudosismo. 

Adorava tudo que agora não existe mais, sinto muita saudade das 
festas que passaram a não ter mais, além de comemorar o dia da 
árvore assim também era com os festejos juninos, a festa de natal, 
dentre outras. (entrevista 06) 
 

Existe, hoje, a preocupação entre os entrevistados adultos de que a 

ausência do convívio com a natureza pelos moradores mais jovens faça com que 

eles não assumam a “floresta” como “símbolo na sua vida” e nem a considerem 

como “símbolo do povoado”. 

Na fase em que o Horto Florestal era uma grande opção de lazer, existia 

uma grande movimentação de visitantes que vinham de vários lugares não só do 

estado de Sergipe, mas dos estados vizinhos. 

Todo mundo participava das atividades que existia lá, era uma área 
de lazer muito frequentada, chegou até receber visitantes de 
Salvador e Maceió, para você ter ideia de como era bom. 
 

Atraídos pelas piscinas de água mineral existentes dentro do Horto, que 

se tornara um balneário muito procurado pelos visitantes, essa movimentação 

proporcionava o lazer de uns e fonte de renda para outros moradores do povoado 

Estiva que nesses dias comercializavam produtos, como: cigarros, doces, sorvetes, 

geladinhos, picolé, dentre outros. 

Outra atividade praticada pelas famílias do povoado e de grande 

importância para a sobrevivência era a coleta de galhos secos de árvore que 

serviam para combustão no preparo de seus alimentos. 

Pegava muita lenha e galhos de árvore secos para cozinhar a 
comida para meus filhos. (entrevista 20)  
 

A prática de cozinhar a lenha só é mantida nos dias de hoje para cozinhar 

os mariscos “catados” na maré: ostras, sururu, lambreta, dentre outros figura 37. 
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Figura 37 – Usos dos recursos da floresta para a sobrevivência, no fundo das 

residências. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Era uma prática comum entre os moradores do povoado a retirada de 

ervas com propriedades medicinais, indicadas pelas “rezadeiras7” e existentes no 

povoado. As rezadeiras eram mulheres com idade mais avançada, normalmente 

matriarcas que, segundo a tradição, tinham a prática de “rezar” pessoas enfermas. 

Comumente utilizavam alguma espécie de erva encontrada no Horto Florestal. E, 

ainda, receitavam algum tipo de chá ou banho, preparados com ervas e cascas de 

árvore encontradas na “floresta”. Conforme relato: 

Quando dava alguma dor era na floresta que ia pegar algumas 
plantas para fazer chá. Muitas vezes já sabia qual era o chá que 
deveria preparar para combater determinados sintomas. (entrevista 
20) 
 

A coleta de frutas é outra atividade que era praticada pelos moradores do 

povoado no Horto Florestal e que está presente na memória dos moradores. Foram 

07 entrevistados que citaram a coleta de frutas como sustento de algumas famílias, 

que além de se alimentarem, as comercializavam nas feiras livres que aconteciam 

nos municípios de Laranjeiras e de Nossa Senhora do Socorro. 

Outra atividade que servia como sustento da população era a pesca 

praticada na maré do rio Cotinguiba, cujo acesso era por dentro do Horto. A pescaria 

era (e ainda é) praticada como momento de descontração e lazer, mas para outras 

famílias após a interdição dos caminhos que davam a maré, a pesca deixou de 

                                                
7 FERREIRA (2010), Mulher, que faz rezas ou deita cartas, para prever o futuro e afugentar males. 
(De rezar) 
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servir de sustento para essas fampilias. Assim como as frutas, o pescado era 

comercializado nas feiras das cidades vizinhas. Conforme depoimentos: 

Na época que podia todo mundo tinha um pedaço de terra onde 
poderia plantar, outros pescavam camarão, peixe, pegavam ostras. 
(entrevista 12) 
 
Pesquei muito lá dentro, mas logo quando me casei. Quando 
cheguei aqui no povoado, que tinha um grupinho de amigos que 
sempre íamos, depois comecei a trabalhar na fábrica ai parei mais 
de ir. (entrevista 19) 
 

Diante do depoimento dos 32 entrevistados podemos compreender o 

quanto foi importante o Horto Florestal na vida da população do povoado Estiva. 

Dessa forma podemos refletir o que acontece com muitas populações que habitam 

dentro das áreas onde são criadas as UC em diversas partes do Brasil.  

Essa dinâmica promovida pelas diferentes temporalidades e 

territorialidade contém produto, inovação e informações que são adquiridas dos usos 

desses territórios nas diversas formas que possam ocorrer. 

É o processo de relações sociais, de perda e reconstruções de relações 

que vão se adaptar e se adequar à realidade temporal. Parafraseando Haesbaert 

(2007, p.99) “não há território sem um vetor de saída”, portanto, os que 

territorializam tais espaços são obrigados a garantirem o seu vetor de saída do 

território perante as diversidades temporais que possam existir. 

 

 

3.3 A Institucionalização da Floresta Nacional do Ibura 
 

 

Balizados nos conceitos teóricos da geografia que tratam sobre o 

surgimento das novas territorialidades, retomaremos os conceitos de Haesbaert 

(2007), que propõe uma nova visão do território, delimitado pela perspectiva que 

valoriza as relações e os processos, as múltiplas temporalidades e as conjugações 

entre ou num continuum que se estende desde os territórios mais funcionais até os 

mais simbólicos.  

Verificamos como o processo de criação da Flonai foi capaz de mudar os 

hábitos da comunidade do povoado Estiva, com a transformação do cotidiano, da 

cultura e dos símbolos identitários, após a interdição de usos da área. 
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A Flonai foi institucionalizada no dia 19 de setembro de 2005, mas até a 

aprovação deste decreto foram desenvolvidos estudos, planejamentos e produção 

de relatórios para justificarem o enquadramento como UC. 

Segundo relatório nº 001/2005/NEA, com o objetivo de cumprir os 

procedimentos legais visando à criação de UC da Natureza Federal, realizou-se no 

dia 10 de maio de 2005, no Centro Social Maria Ribeiro Franco, na cidade de Nossa 

Senhora do Socorro, a consulta pública para criação da Floresta Nacional do Ibura – 

Flonai, tendo o IBAMA como órgão executor. 

Conforme o protocolo, encaminhou-se ofício no dia 04 de maio de 2005 

para as representações das autoridades locais, incluindo, além da capital Aracaju, a 

sede municipal de Nossa Senhora do Socorro. Além disso, foi entregue convite às 

lideranças comunitárias, incluindo a do povoado Estiva. 

Segundo esse relatório foi declarado que uma das ações da equipe foi 

promover reuniões prévias com os moradores do entorno da área, para melhor 

instrumentalizá-los a respeito da participação na consulta pública. 

Sobre divulgação da consulta pública, a equipe que organizou o evento 

produziu um convite que foi veiculado na mídia de Aracaju, além de carro de som 

disponibilizado pela prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Ainda, o comunicado 

sobre a audiência pública foi divulgado em três jornais de circulação diária e 

semanal do Estado. 

Para garantir a informação a todos os interessados em participar dessa 

reunião, afixou-se faixas em vias públicas de grande movimentação nas cidades de 

Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e nos povoados Estiva, Tabocas e Madre de 

Deus. 

Contudo, de acordo com informações obtidas no relatório final do 

processo nº 001/2005/NEA, podemos verificar pela lista de participação do evento 

(Apêndice D), que a audiência pública contou com uma pequena participação das 

comunidades do entorno. A exemplo do povoado Estiva apresentou apenas cinco 

assinaturas dos participantes da comunidade. 

Embora a audiência pública tenha sido bastante notificada e um dos seus 

objetivos fosse o de prestar contas à população sobre o processo de criação da 

Flonai, foi através de informações de “vizinhos” que os moradores tomaram 

conhecimento do “fechamento” do Horto Florestal. Isso denota a importância das 

relações de vizinhança quanto à vinculação de informação do comunicado do 
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IBAMA, do carro de som e daqueles que participaram da audiência publica. (Figura 

38) 

 

Figura 38 – Como ficou sabendo da criação da UC. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Apenas 05 declararam que estavam cientes do processo que iria 

acontecer, sendo que 27 afirmaram que não tinham esse conhecimento, muito 

menos sabiam se ia influenciar na vida do povoado, conforme relatos: 

Fiquei sabendo através de comentário de outros moradores. Teve 
uma reunião na igreja organizada pela Profª Lezenilda, que 
comunicou sobre a mudança. (entrevista 01) 
 
Toda comunidade comentava sobre o que estava acontecendo, ouvia 
vários boatos dizendo que não podia mais entrar na floresta. (entrevista 
04) 
 
Fiquei sabendo através do meu genro que anda muito por ai e 
chegou dizendo que o IBAMA não ia deixar mais ninguém entrar ai. 
Depois cercaram tudo. De vez em quando passa alguns vigias por 
ai. (entrevista 10) 
 
Os meios de comunicação utilizados para a divulgação da consulta 
pública não atendiam as necessidades dos moradores do povoado. 
(entrevista 18) 
 

Diante dessas respostas podemos chegar a algumas conclusões, a 

primeira delas é que mesmo existindo a consulta pública oficial os moradores não 

tinham informação suficiente para saberem do que estavam participando. Os cinco 
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moradores que participaram da audiência pública “não conseguiram se expressar 

perante o público presente”.  

Conforme Raffestin (1993), ao se analisar o processo histórico da tomada 

e delimitação de territórios veremos que o poder do estado sempre esteve 

demarcando as diversas fronteiras e os limites para a criação de novos territórios.  

Nesse sentido os limites que são impostos e a proibição do acesso ao 

Horto Florestal do Ibura muda o cotidiano da vida dos sujeitos sociais do povoado 

Estiva. Conforme depoimento da entrevista de nº 10, a cerca que construíram ao 

redor da “floresta” era o aviso do processo que estava começando a surgir e que 

mudaria a vida do povoado. 

Descobri que não podia mais entrar quando vi tudo cercado, além de 
um grande número de vigias que passavam toda hora por lá, logo no 
inicio. (entrevista 10) 
 

As reações dos moradores do povoado Estiva ao terem conhecimento do 

processo de institucionalização da Flonai foram expressadas pela “revolta”, 

“tristeza”, “reclamações” e “indignação”, mas uma parte deles recebeu a informação 

de maneira tranquila, o que mostra a figura 39. 

 

Figura 39 – Reação dos moradores ao receber a notícia. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Ficaram revoltados, mas foi feito tudo de forma pacífica. A 
insatisfação só ficava entre os moradores mesmo. (entrevista 06) 
 
Ficou todo mundo revoltado, mas ninguém fazia nada. (entrevista 
03) 
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Segundo o entrevistado 03, a “insatisfação era geral”, mas faltava na 

comunidade uma união dos moradores, uma representação da comunidade. “Ainda 

hoje no povoado não existe uma associação de moradores que possa representar o 

povoado nessas questões”.  

O povo daqui é muito acomodado, nós não temos uma pessoa ou 
um grupo que possa liderar para tomar providências a respeito do 
que estava acontecendo, ficavam um esperando pelo outro para se 
tomar decisões. (entrevista 06) 
 

O entrevistado de nº 02 diz que a comunidade precisa de uma liderança. 

Só existe boa representatividade quando é convocada pela fábrica de cimento, 

alguma reunião ou evento. 

A comunidade não é unida. Ela só se reunir quando existe alguma 
convocação de reunião pela fábrica de cimento, eles espalham os 
panfletos pela cidade a população fica sabendo e comparece as 
reuniões. Na maioria das vezes para desenvolver algum trabalho 
social. (entrevista 02) 
 

Nesse sentido deve-se considerar que o processo de mudança de 

comportamento dos sujeitos sociais do povoado Estiva e a busca por outras 

territorialidades está ligada ao crescente das fronteiras, em especial as fronteiras 

estatais, como é o caso da institucionalização da Flonai. Dessa forma o território, 

nesse discurso é, sobretudo um território político, que é influenciado pelo poder do 

estado. 

Diante dessa análise podemos afirmar que a estruturação das múltiplas 

territorialidades está vinculada as diversas ações temporais que ocorrem por 

diversos motivos, influenciando na mudança de comportamento social. 

Apesar dos 14 entrevistados terem declarado que a comunidade recebeu 

a noticia com “conformação e passividade”, mas mesmo assim existia um 

sentimento de “revolta” que somente era externalizado entre os moradores, pois 

compartilhavam da mesma opinião sobre a institucionalização da área.  

Os entrevistados passam uma ideia de inferioridade perante os órgãos 

públicos, afirmando que tem que acatar todas as decisões que são impostas em 

suas vidas. Os moradores colocam o poder do estado como superior, uma decisão 

que não pode ser questionada. 

Não podia fazer nada. Se as terras eram do governo. (entrevista 05) 
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Não podia fazer nada, todo mundo pobre meu filho, já viu pobre ter 
vez em algum lugar? (entrevista 10) 
 
Não podia fazer nada. As terras sempre teve dono. Usávamos mas 
sabíamos que não eram nossas terras. (entrevista 21) 
 

Observa-se que 19 entrevistados declararam que “se os acontecimentos 

que envolveram o povoado Estiva tivessem ocorrido em outras comunidades 

existiria uma reação diferente”, citando como exemplo “se fosse em Laranjeiras, 

creio que a população não ficaria tão pacífica como ficou a população do povoado 

Estiva”. 

Ao abordarem sobre revolta e insatisfação pessoal, esboça-se a 

ocorrência de conflito, mesmo que não explicitamente.  

Partimos do princípio que as decisões de criação das UC sem permitir o 

direito da população local se manifestar como deve ser, torna o processo 

excludente. A Flonai se enquadrou nessa categoria, pois não colocou em prática 

permitir o uso sustentável dos seus recursos, pela população do povoado Estiva. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, após a criação de uma UC, o plano de 

manejo deve ser elaborado em um prazo máximo de cinco anos o que ainda não 

ocorreu para a Flonai. Toda UC deve ter um plano de manejo, que deve ser 

elaborado em função dos objetivos gerais pelos quais ela foi criada. 

O plano de manejo é um documento consistente, elaborado a partir 
de diversos estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico 
e social. Estabelecem as normas, restrições para o uso, ações a 
serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais das UC e seu 
entorno. O plano de manejo também inclui medidas para promover a 
integração das UC à vida econômica e social das comunidades 
vizinhas, o que é essencial para que implementação das UC seja 
mais eficiente. É também neste documento que as regras para 
visitação são elaboradas. (BRASIL, 2000) 
 

A Flonai foi criada há 08 anos e ainda não possui plano de manejo. O 

conhecimento, os costumes e a sabedoria da comunidade que sempre utilizou de 

seus recursos naturais com a cautela imposta por seus administradores não foram 

considerados no momento da criação da Flonai. 

Sobre a proibição das práticas que eram desenvolvidas no Horto, foi 

quase unânime a opinião dos entrevistados sobre a interdição e o impedimento da 

entrada da população na área, inclusive com a fiscalização através de seguranças 

particulares, contratados pelo ICMBio. 
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A fronteira que passou a existir, de certa forma é um instrumento que 

aponta para o poder existente em uma das partes que se mantém num 

relacionamento de exclusão, seja ele social, econômico, político e/ou cultural. 

Essa proibição obriga os moradores a diferenciarem os seus modos de 

vida. No conceito das multiterritorialidades, Haesbaert (2005), assegura que para as 

mesmas existirem é necessário que exista uma mudança de hábitos e costumes que 

eram mantidos anteriormente das novas atividades passarem a existir. 

Vinte entrevistados declararam que o isolamento da área do Horto afetou 

a vida de algum membro e sua família a sua própria vida. Os relatos desses 

entrevistados estavam relacionados principalmente com a fonte de renda ou ao lazer 

que o Horto proporcionava. 

Dessa forma a discussão encaminha-se a aos conceitos do território que 

é material e concreto, fonte de existência desse povoado, um território que vai se 

concretizar através das práticas operacionais desenvolvidas pelos moradores do 

povoado, pelo uso de espaços que passam a ser território de uma população. 

Sobre conflitos ou algum tipo de resistência por parte do entrevistado em 

relação à criação da Flonai, ou da própria população do povoado, tivemos as 

seguintes respostas expostas no quadro 06. 

 

Quadro 06 – Conflitos ou resistência, após a criação da Flonai 

Existiu algum conflito ou resistência, em relação à 

criação da Flonai? 

 Você Povoado 

Sim 01 03 

Não 31 29 

Organização: Jorgenaldo Calazans 
Fonte: Trabalho de campo, 2012 

 

O entrevistado de nº 28 relata que “era muito novo e que não tinha a 

consciência do que estava acontecendo”, conforme os relatos: 

Fiquei muito triste, mas era muito novo, não tinha a consciência que 
tenho hoje para não deixar acontecer da forma que aconteceu, acho 
que hoje iria protestar mais. (entrevista 28) 
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Dá para perceber a tristeza que pairou no povoado depois do 
fechamento da floresta e ficou até hoje, o povoado ficou sem vida, 
sem movimento, não existe uma atividade que traga a unidade dos 
moradores as pessoas são unidas não existe confusão. O que faltou 
foi a união da população para lutar e questionar os direitos coletivos. 
Para ter noção, não existe nenhuma associação dos moradores no 
povoado para representar a comunidade nas questões que são de 
interesse de todos. (entrevista 31) 
 

Notamos que a ausência de conflitos se deu pelo fato dos sujeitos sociais 

entenderem que o uso mantido na área do Horto Florestal do Ibura era uma 

concessão que poderia chegar ao fim a qualquer momento.  

O mesmo questionamento foi feito com relação ao povoado a respeito do 

posicionamento da população. A opinião se repete, pois na grande maioria das 

entrevistas não existiram embates conflituosos. 

Segundo Little (2001), a maioria dos conflitos socioambientais existentes 

estão ligados ao acesso, a usos e controle dos recursos em áreas protegidas como 

o nosso caso de estudo, a Flonai. 

Nesse processo de criação desta UC foram notadas algumas resistências 

por parte da comunidade, como exemplo a destruição constante dos arames 

farpados que foram postos para delimitar a área da Flonai. 

Para coibir a entrada e a degradação, a administração da Flonai, criou 

uma via de acesso que facilitasse a fiscalização de automóveis que passariam entre 

as casas do povoado e a cerca da UC. Mas a população do povoado Estiva 

bloqueou essa via com lixos, galhos, troncos de madeiras para impossibilitar essa 

fiscalização (figura 40). 

 

Figura 40 – Barreira impedindo fiscalização motorizada 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 
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Segundo Saquet (2007), o tempo presente, passado e futuro indicam 

processualidade e, por outro lado, também indicam simultaneidade, pois vivemos 

deferentes temporalidades e territorialidades. E, a respeito das consequências que 

acompanharam a institucionalização de Horto Florestal, 16 entrevistados disseram 

que essa mudança interferiu nas suas vidas e 16 responderam que não notaram 

nenhuma mudança. 

As pessoas que responderam que suas vidas não foram afetadas, logo 

relacionaram a questão de que tinham consciência de que faziam uso de terras que 

não eram suas propriedades, além de afirmarem que “teria sido uma decisão que foi 

tomada pelo estado, uma decisão tomada de cima para baixo”. 

Outros relatam que quando a “floresta” foi interditada, já se mantinham 

envolvidos com outros empreendimentos, inclusive trabalhando em algumas 

indústrias da redondeza. 

Na minha vida não interferiu em nada, porque quando aconteceu a 
proibição eu já sobrevivia com outras rendas. (entrevista 26) 

 

Figura 41 – Mudanças na vida do povoado após a criação da Flonai. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

A figura 41 mostra a opinião dos entrevistados em relação às mudanças 

que passaram a existir no povoado, 20 entrevistados relataram que algumas 

mudanças que passaram a existir na vida dos moradores estavam relacionadas com 

a interdição da área da floresta. Foi relatado por 06 entrevistados, que apenas 

algumas famílias sofreram com essas mudanças. O mesmo número de 

Não 

Algumas famílias 

Sim 

0 5 10 15 20 25 
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entrevistados achou que o fechamento da área não causou nenhuma mudança no 

cotidiano do povoado. 

Indagados sobre a frequência à “floresta”, a maioria respondeu 

positivamente, como mostra o quadro 07. 

 

Quadro 07 – Frequência do uso da área, após a criação da Flonai 

Depois da criação da Flonai quem frequenta a área? 

 Você Povoado 

Sim 08 07 

Não 24 14 

Alguns -- 11 

Fonte: Trabalho de campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Mesmo com a proibição do acesso a área do Horto Florestal, e instalação 

de cercas ao redor de toda a área, as pessoas do povoado não deixaram de 

frequentar o lugar. Segundo os entrevistados eles retornam ao local, mas não fazem 

o mesmo uso do passado, conforme depoimentos: 

Não fazemos o que fazíamos antes, não podemos sair de lá com 
lenha, nem frutas. Se armarmos alguma armadilha para animais eles 
retiram. (entrevista 27) 
 

Alguns entrevistados admitem continuar entrando na área, mas o tempo 

de permanência é bem mais curto que no passado, é o que relata o sujeito a seguir:  

Caminhar na floresta é algo que me faz sentir bem, com muita 
vitalidade. Sinto-me livre em contato com a natureza, seja sozinho 
ou em grupo. Algumas pessoas entravam para fazer piquenique, 
churrasco, pegar frutas, essas atividades não são mais 
desenvolvidas. Quando ando na floresta lembro-me dos momentos 
engraçados que vivi lá com a família, ia muito à floresta com o avô, 
sinto muita saudade. (entrevista 28) 
 

Embora estejam proibidos de acessar a área da “floresta” há os que 

preferem continuar residindo no povoado, “próximo da natureza”. Um dos 

entrevistados declara que se mudou para o município de Laranjeiras, mas que não 

se adaptou e voltou para o povoado Estiva, pois a “floresta” o estimulou a voltar. 

Quando me aposentei, fui morar em Laranjeiras, mas não aguentei 
muito tempo, voltei para o povoado Estiva, já tinha muitos amigos, e 
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me sentia bem em estar próximo da floresta, mesmo não podendo 
ter acesso. (entrevista 06) 
 

A população do povoado sente muita saudade de quando “o Horto 

Florestal era de todos”, não existiam limites e tudo era muito organizado e 

conservado, “nunca percebi nenhum sinal de destruição por parte dos moradores do 

povoado”. Com o crescimento das indústrias e do desenvolvimento (rodovias, 

poluição, dentre outros), começaram a destruir a floresta, conforme relato:  

Dessa história fomos os verdadeiros prejudicados, pois para prevenir 
a floresta desse desenvolvimento que se anunciava, tiveram que nos 
proibir de pegarmos a lenha para cozinhar, de plantar as nossas 
coisas, e de pescar o peixe que nos alimentava. (entrevista 12) 
 
Deixamos de fazer as coisas que fazíamos antes, o lazer, as 
diversões nas nossas vidas tiveram que tomar outros rumos, agora é 
a televisão, a cachaça, quando não tem o que fazer é isso ai que a 
população vai atrás. (entrevista 20) 
 

Quando o questionamento é direcionado para o povoado o que mais 

chama a atenção é que apenas 01 entrevistado declara que as mudanças não 

afetaram a vida e o comportamento do cotidiano do povoado Estiva. 

Na declaração dos entrevistados, há o comentário sobre a “baixa estima” 

dos moradores, pois o povoado “é muito parado” com pouca movimentação. Muitos 

moradores ficam nas ruas, ociosos, sem ocupação, sentam-se nas portas por quase 

todo o dia: 

O povoado ficou sem referência, sentíamos mais fortes e 
privilegiados quando tínhamos a mata conosco. (entrevista 25) 
 

Essa ruptura que acompanha o abandono das territorialidades traz de 

certa forma, insatisfação para os sujeitos. Já se passaram aproximadamente 08 

anos da institucionalização da Flonai, mas as imagens, as lembranças, as 

insatisfações continuam fortes e presentes na memória e nos depoimentos atuais, 

respectivamente. 

Observamos que os sentimentos de posse, perdas e conquistas estão 

inseridos nas rupturas que afetam os sujeitos no processo de abandono do território 

e das territorialidades. 

Para entender melhor de que forma os sujeitos sociais perceberam essas 

rupturas, indagamos sobre os aspectos positivos e negativos decorrentes da 

institucionalização da Flonai. 
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Quadro 08 – Melhoria, mudanças e preservação, após a criação da Flonai 

QUESTÕES SIM NÃO 

Notou alguma melhoria após a criação Flonai? 05 27 

Acha que a mudança do Horto para Flonai foi melhor? 07 25 

Acha que a preservação da área foi melhor para você e 

para o povoado Estiva? 

05 27 

Fonte: Trabalho de campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

O quadro 08 mostra a insatisfação a respeito das mudanças que 

ocorreram no povoado. Expõem mais uma vez o sentimento de perda de uma área 

que, mesmo com a consciência que não era deles, era disponibilizada para usos que 

faziam parte das suas vidas e de todos do povoado. 

Como as lembranças da “natureza, das piscinas, das árvores, das roças” 

são muito fortes, as colocações sobre os aspectos positivos decorrentes da criação 

da Flonai foram “bloqueadas”, sem se expressarem sobre benefícios. 

Quando se referem a vegetação da área agora chamam de “mato” posto 

que não mais atende às necessidades de antes. O rótulo que eles criaram da Flonai 

é de abandono, “mato tomando conta de toda área”, “animais se proliferando sem 

predadores e começando a invadir as casas dos moradores do povoado”. O local se 

tornou refúgio de marginais que utilizam a floresta como abrigo para consumo de 

drogas, conforme relato: 

O que antes era motivo de orgulho, alegrias e descontração, se 
tornou em incomodo e tristeza para a vida da população. (entrevista 
21) 
 

Poucos moradores percebem a interdição como uma preocupação em 

conservar e ou preservar a floresta para as próximas gerações.  

Dentre os entrevistados que responderam que notam a preservação da 

natureza; 02 enfatizam a fauna do lugar “adoro ouvir o canto dos pássaros ao 

amanhecer”; 05 destacam a preservação das árvores e o controle do 

desmatamento, “Ficou bem melhor, pois agora sabemos que está mais preservado e 
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que as árvores não estão sendo derrubadas”; e 01 entrevistado enfatiza com relação 

à preservação da água que é extraída da Flonai “É bom porque preservam as minas 

de água mineral”. 

Em contrapartida, são 18 entrevistados que declaram não notar nenhuma 

melhoria na área, dessa forma destacando o rancor da população com relação aos 

usos que foram proibidos na área. A insatisfação da população existe até a 

atualidade, pois se sentem prejudicados com esse impedimento de uso do espaço 

ao qual durante muito tempo era sentido de vida dos sujeitos sociais do povoado. 

Na figura 42 é feita a exposição dos aspectos negativos elencados pelos 

entrevistados. Extraiu-se um rol de 55 respostas das 32 entrevistas, mesmo os 

entrevistados que apontavam aspectos positivos também citavam aspectos 

negativos. 

 

Figura 42 – Aspectos negativos levantados pela população após a criação da 

Flonai. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

A falta de acesso à área da Flonai é o aspecto que mais se repete entre 

os entrevistados, 19 entrevistados declararam sentir a falta de frequentar a área. Na 

sequência, temos a ausência do lazer na Flonai como elemento negativo mais citado 

pelos entrevistados foram, 14 frisaram a perda de uma importante área de lazer na 

vida dos moradores da população. 

Não pude ver os pássaros que gostava tanto, me encantava quando 
caminhava dentro da floresta, agora não os vejo mais porque se 
encontram na parte interna (Entrevistado 01) 
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Foi uma grande perda era uma área tão boa para o lazer, gostaria 
de ter conhecido como minha mãe fala que foi no passado. 
(Entrevistado 11) 
 
Meu marido não pode ter mais acesso para trazer frutas e peixe para 
casa (Entrevista 17) 
 
Tínhamos uma relação de proximidade coma floresta que agora não 
podemos ter mais. (Entrevista 25) 

 

Em menores quantidades estão os entrevistados que disseram que o 

desligamento com a natureza foi ocasionado pela institucionalização da Flonai, 

apenas 08; 05 entrevistados apontaram o aparecimento de animais peçonhentos, 

devido ao fechamento da área e a ausência de predadores desses animais a sua 

população cresceu buscando novas áreas para se alimentarem, invadindo as casas 

do povoado; 04 citaram que com o fechamento da área a obtenção de renda de 

algumas famílias foram afetadas, principalmente daqueles que utilizavam a área 

para ter acesso aos pontos de pesca, as que plantavam na área da Flonai, e ainda 

as que colhiam os frutos para a comercialização nas feiras. 

Hoje os animais estão invadindo as casas do povoado, 
principalmente as cobras e os macacos (Entrevistado 08) 
 
Depois do fechamento parece que aumentou a população dos 
animais que passaram a invadir as casas do povoado, é normal 
encontrar cobras, aranhas, escorpiões e macacos nas casas 
(Entrevista 29) 
 
Acabou tudo, prejudicou até o comercio do povoado, pois tínhamos 
pessoas que vendia o que plantavam e o que pescavam na área do 
horto. (Entrevista 32) 

 

Ainda sobre os aspectos negativos 03 entrevistados apontaram que 

proibição da entrada na Flonai, causou a impossibilidade de extrair algumas ervas e 

plantas medicinais que eram encontradas na área e que servia para cuidar de 

algumas enfermidades dos moradores do povoado, por fim 02 moradores 

responderam que após a interdição da Flonai o local passou a servir de refúgio para 

alguns bandidos, que encontram na área espaço adequado para servir como abrigo 

na hora da fuva, deixando as casas vulneráveis à ação dos criminosos. 

Quando precisava de um remédio sabia onde encontrar (Entrevista 
12) 
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Muitas vezes curamos doenças com folhas e ervas retirados de lá. 
(Entrevista 25) 
 
Dizem que lá agora é lugar de bandidos, muitos entram lá para 
consumir drogas e se esconder da policia. (Entrevista 09) 
 
Falta de segurança, o lugar está sendo frequentado por bandidos e 
fugitivos da polícia. (Entrevista 10) 

 

Já com o processo de identificação da área do Horto Florestal a 

comunidade procurou se adequar a um novo estilo de vida, e automaticamente 

novas territorialidades começam a surgir na vida das pessoas desta comunidade: 

novos empregos, novos hábitos, por esta razão, deixaram de protestar com a 

interdição da “estrada” para a vigilância da Flonai. 

Com a proibição do acesso ao Horto, costumes foram ressignificados e, 

um deles, foi a substituição do uso da lenha pelo gás de cozinha. A mudança de 

comportamento dos sujeitos sociais do povoado é notória, se compararmos o 

passado bem caracterizado com traços rurais, em contraste com a atualidade em 

que os moradores vivenciam e/ou se adaptam a uma nova realidade dita urbana ou 

“moderna”. 

Percebemos que as crianças do povoado com faixa etária em torno dos 

06 aos 15 anos, na maioria das vezes não conhecem nem o fogão à lenha, 

denunciando a substituição da lenha pelo gás de cozinha. Conforme a figura 43, 

percebemos que hoje o gás de cozinha faz parte da realidade do povoado. 

 

Figura 43 – Substituição da lenha pelo gás de cozinha 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 
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Podemos afirmar que essa mudança de comportamento e a adaptação 

dos sujeitos sociais a uma nova realidade, demonstra que a territorialidade pode ser 

ativada e desativada, a mobilidade é inerente aos territórios e sua relativa 

flexibilidade. Por isso deixamos de entender o território como algo estático, ou 

dotado de uma grande estabilidade no tempo. 

O pescador, que antes ia em direção à maré para conseguir o seu 

pescado para se alimentar ou até mesmo comercializar, agora passa a consumir 

esse produto através de comerciantes, que vendem o pescado além de outros 

produtos. O antigo pescador passa a comprar o peixe, passa a ser consumidor. 

 

Figura 44 – Nova forma de comércio no povoado: comerciantes ambulantes 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Assim acontece também com outros produtos, como a própria carne que 

era adquirida com a caça de alguns animais, passa a ser substituída por carnes 

bovinas comercializadas nas feiras de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro ou 

através de comerciantes ambulantes (figura 44). 

Com a interdição das terras da “floresta” alguns hábitos que necessitavam 

de tais espaços são impossibilitados de serem desenvolvidos, a exemplo da 

agricultura e da criação de animais como: galinhas, cavalos, dentre outros citados. 

Dessa forma a população é obrigada a aproveitar espaços que antes não eram 

utilizados, passando a criar novos espaços para manter a suas atividades. A figura 

45 mostra pequenas roças na estreita faixa entre a linha férrea e a cerca da Flonai, 

denotando a resistência desse morador e a singularidade dessa atividade nos dias 

atuais. 
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Figura 45 – Cultivos além-fronteira Flonai, nas margens da ferrovia. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Muitos trabalhadores deixaram de trabalhar com a terra. As roças de 

sobrevivência e até mesmo para comercialização do excedente ficaram no passado. 

Esses “trabalhadores da terra” passaram a trabalhar nas indústrias próximas e 

segundo depoimento muitos trabalham em “firmas” (construção civil) em outras 

cidades e até outros estados, visitando as famílias “quando podem”. 

 As indústrias influenciaram na mudança de comportamento da população 

do povoado não só na mudança do tipo de trabalho que os moradores passaram a 

desenvolver. As atividades da Nassau são mais visíveis. Como medida mitigadora a 

Fábrica de Cimento Nassau passou a oferecer a população do povoado Estiva 

diversos cursos e atividades desenvolvidos no Centro Social do povoado e algumas 

vezes em Aracaju. 

Conforme Raffestin (1993), a territorialidade seria definida como um 

conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional entre a sociedade, 

o espaço e o tempo, pois a vida é tecida por relações, e são essas relações que 

surgem a cada momento no dinamismo que a sociedade evolui. 

Sendo assim, afirmamos que as ações comportamentais que passaram a 

existir entre os sujeitos sociais do povoado, não passaram simplesmente de um 

processo evolutivo, que de certa forma acompanhou o desenvolvimento. O povoado 

passou a ficar interligado com outros lugares, trazendo a tona a ideia do 

desenvolvimento em redes. 

A Indústria de Cimento Nassau começou os trabalhos sociais no povoado 

Estiva por volta do ano de 2010. O curso de informática foi o primeiro a ser 
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oferecido. Ele foi ministrado no SESI localizado no centro de Aracaju, ofertado para 

20 pessoas do povoado, “para quem quisesse participar”. 

Conforme informações fornecidas pela assistente social da Nassau, foi 

oferecido também curso de desenho que ainda não concluiu os trabalhos. Esse 

curso iniciou com 40 pessoas inscritas, organizados por grupos menores de acordo 

com a faixa etária, mas no momento da entrevista apenas duas pessoas ainda 

estavam frequentando, conforme relato: 

Cheguei a fazer curso de atendimento ao cliente, na sede social do 
povoado, cuja turma iniciou as atividades com 30 pessoas e está 
ainda em andamento. Tivemos também os cursos: “Junto Somos 
Forte”, “Aprendendo a Empreender”, “Curso de Renda Irlandesa”. 
Além das atividades recreativas de Futebol de Campo, Caratê e as 
festas e ventos promovidos pela Indústria Nassau. (Entrevista 28) 
 

Outra ação social promovida pela Indústria Nassau junto ao povoado foi a 

criação do Projeto de Inclusão Digital, com a liberação de um espaço no fundo da 

Igreja Católica. A fábrica instalou 10 computadores com acesso a internet à 

disposição dos moradores, que contribuem com taxas simbólicas. 

Além dessas atividades de formação, observou-se a ação da Nassau no 

período do Natal, com a distribuição de presentes às crianças pelo Papai Noel, 

acompanhado por funcionários da empresa encarregados da organização na 

distribuição dos brindes (figura 46). 

 

Figura 46 – Festa de Natal promovida pela indústria de cimentos Nassau 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Percebemos que as territorialidades podem ser ativadas, desativadas ou 

ressignificadas, mediante a mobilidade inerente aos territórios. Cai por terra a 
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concepção tradicionalmente difundida de território como algo estático, ou dotado de 

uma grande estabilidade no tempo. 

A figura 46 revela que a tradição do passado de comemorar o Natal é 

mantida, mas de forma diferente de como acontecia, ou seja, a essência da 

manifestação continua imbricada nas vidas dos sujeitos sociais. Pode-se dizer que o 

mesmo acontece com a prática exibida pela figura 47, a mudança e uso das piscinas 

para o lazer que antes eram praticados pelos sujeitos, hoje serve de captação para o 

abastecimento.  

 

Figura 47 – Piscina antes para o lazer e hoje como coleta de água 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto esquerda: Arquivo ICMBio 
Foto direita: SANTOS, J. C. 

 

A falta de espaços para o lazer e a recreação da juventude é motivo de 

muita reclamação entre os entrevistados: 

A falta do que fazer, principalmente para a juventude que antes 
tinham um lazer sadio era seguro estar lá no Horto. Hoje a juventude 
sem ter o que fazer vai fazer besteiras. (entrevista 03) 
 
A televisão passou a fazer mais parte das nossas vidas, de certa 
forma ficamos mais tempo em casa e sedentários. (entrevista 19) 
 
Tá tudo tão diferente, antes as coisas e as pessoas eram mais 
inocentes, mais puras, hoje a juventude só pensa em drogas e 
violência. Antes para nós o passa tempo era entrar nessa mata e só 
sair quando o sol estivesse indo embora, andava a cavalo, de 
bicicleta, pescava na maré, tomava banho no rio. (entrevista 20) 

 

Além do lazer que hoje se restringe mais aos programas de televisão, o 

que resta para a juventude do povoado é se divertir no campo de futebol que faz 

limite com a cerca da Flonai (figura 48). O campo precário é como a bola de futebol 
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atinge constantemente as casas que ficam no seu entorno, o lazer é constantemente 

interrompido pelos conflitos entre os praticantes e os moradores que se sentem 

incomodados com o barulho e o incômodo das bolas. A Nassau incentiva a pratica 

desse esporte, distribuindo fardamentos para os times e organizando campeonatos. 

 

Figura 48 – Área de lazer do povoado, campo de futebol. 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Foto: SANTOS, J. C. 

 

Dentre as mudanças ocorridas no povoado a insegurança é apontada 

pelos moradores com altos níveis de crescimento. Antes o povoado “era uma paz”, 

“a juventude era bem pacífica”, “hoje as coisas mudaram”, “as drogas e a violência 

estão presentes na vida da juventude deste povoado que antes era a maior 

calmaria”, relata a entrevistada 01. 

Outra característica da população citada pelos entrevistados, quando 

pessoas vão encontrando trabalho em outras localidades, consequentemente 

melhorando a sua situação financeira, elas se estabilizam próximo ao seu local de 

trabalho, deixando o povoado. Outros entrevistados afirmam “que não deixariam por 

nada de morar no povoado” e que o principal motivo que os prende são: “os 

costumes”, “o conhecimento com as pessoas”, “a calma que o povoado oferece”. 

Para alguns, “o convívio”, “o cotidiano do lugar”, “a interação com os 

amigos”, “passear e divertir na natureza”, “a liberdade”, são quesitos apontados 

como singulares do povoado e que os prende ai: 

Quando pensam em futuro logo imagino um crescimento e uma 
melhor estrutura aqui mesmo dentro do povoado. (entrevista 27) 
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Figura 49 – Reforma e ampliação das unidades habitacionais do povoado. 

 

  
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 
Organização: SANTOS, J. C. 

 

Percebe-se que existe uma grande permanência dos moradores, esses 

resistem em ficar no povoado, pelos motivos já citados. É fácil perceber um grande 

número de casas antigas que estão sendo ampliadas e/ou passando por melhorias 

nas suas estruturas. É possível perceber também um grande número de casas, 

muito recente ou em construção, denotando o lento, mas constante crescimento do 

povoado (figura 49). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação que intitulada “As Multiterritorialidades no processo de 

criação da Floresta Nacional do Ibura”, foi estruturada objetivando compreender as 

(re)configurações territoriais ocorridas no espaço geográfico do povoado Estiva que 

se localiza no entorno da Floresta Nacional Ibura no município de Nossa Senhora do 

Socorro, em Sergipe. A pesquisa foi desenvolvida com êxito e assim pôde-se 

alcançar o cumprimento do objeto proposto, o qual será apresentado a seguir 

respondendo às questões que nortearam o estudo e consequentemente os 

principais resultados alcançados sobre as categorias de pesquisa que foram 

concebidas a partir dos seus objetivos específicos.  

Nesse sentido, a proposta específica de caracterizar o processo de 

uso, ocupação e produção do território do antigo Horto Florestal Ibura, até a 

criação da Floresta Nacional do Ibura foi alcançada quando nas discussões 

teóricas se conseguiu identificar as funções sociais que a área do Horto Florestal 

proporcionou para os moradores do povoado Estiva.  

Assim sendo, a formação e transformação dos territórios são dinâmicas e 

estão sofrendo alterações influenciadas pela modernização do modo de vida das 

comunidades que os habitam. A população do povoado Estiva, certamente, passa 

por um processo de reconfiguração do território, influenciada pela criação de uma 

UC. Em consequência, os sujeitos sociais vão concretizando novas relações 

afetivas, simbólicas e identitárias. 

O povoado Estiva esteve interligado aos dois principais centros 

comerciais da região do Cotinguiba que são as cidades de Laranjeiras e de Nossa 

Senhora do Socorro. O posicionamento do povoado proporciona a criação de redes 

de comunicação e desenvolvimento com esses dois polos para atenderem às suas 

necessidades econômicas, culturais e sociais, fortalecendo as possibilidades de 

desenvolvimento do povoado. 

No entanto, as relações econômicas, políticas e culturais sofrem 

mudanças todos os dias, o que podem ser traduzidos pelas diferenças e 

desigualdades, ou seja, pelas territorialidades cotidianas, o que envolve todos os 

processos territoriais inerentes à vida em sociedade e sua relação com a natureza. 
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Territorialidade não é sinônimo de raízes territoriais, ao contrário, já que 

estamos trabalhando com um território que inspira mobilidades, dinâmica e 

transformações mediante as diversas temporalidades que possam ocorrer, tentando 

sempre adequar-se às estruturas temporais que possam ocorrer (RAFFESTIN, 

1993). 

Por esse viés, a necessidade de conhecer a visão dos atores (órgão 

públicos e moradores do povoado Estiva) quanto ao processo de produção de 

novos territórios foi satisfeita, pois através dos estudos diretamente realizados aos 

órgãos e sujeitos sociais foram de fundamental importância em todos os processos 

dessa pesquisa. O conhecimento dos diversos posicionamentos permitiram entender 

a atual situação do povoado Estiva, assim como da área da Flonai. 

Desse modo se faz importante diferenciar a percepção enquanto indivíduo 

e a percepção que o mesmo individuo lança para a organização coletiva. A nossa 

pesquisa a todo o momento se baliza na perspectiva que o individuo tem do seu 

território. 

Conforme Raffestin (1993), a temporalidade se manifesta em todas as 

escalas espaciais e sociais, ela é consubstancial a todas as relações e seria 

possível dizer que de certa forma, ela é a “face vivida” da “face agida” do poder, 

representado na vida da comunidade. 

Tomando como base esta análise poderíamos dizer de que forma o 

território que hoje está representado pela Flonai simula um território de referência 

para a vida dos sujeitos sociais mais antigos do povoado Estiva, que vivenciaram a 

área enquanto Horto Florestal, aproveitando diversos usos proporcionados pela área 

no passado. 

Essa dinâmica coletiva reflete na formação de uma identidade para o 

povoado, que hoje é representada pelo teor simbólico existente na memória dos 

sujeitos sociais pelos usos da floresta no passado, que se tornou símbolo e 

referência dos sujeitos sociais que vivenciaram esse processo. 

As relações que os moradores tinham com a “floresta” impregnaram as 

suas vidas de significados e representações identitárias, pois a identidade é a fonte 

de significados e experiência de um povo e se manifesta de diversas formas em todo 

o seu contexto de vida. Por isso, está fortemente ligada a essa construção de 

territorialidades. 
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Ao final desse estudo podemos entender a capacidade dos sujeitos em 

ativar e desativar territorialidades que podem ser substituídas por novas atividades, 

existindo essa flexibilidade nas relações territoriais. 

Nessa perspectiva, analisar as políticas públicas decorrentes do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e que refletem no 

processo de transformação do território foram os instrumentos balizadores para 

podermos entender os tipos de usos que eram desenvolvidos pelos moradores do 

povoado para chegarmos às proibições de uso do presente, quando a área já não é 

mais Horto Florestal, mas sim uma Floresta Nacional com todas as suas limitações 

de uso. 

Quando falamos das multiterritorialidades existentes no povoado Estiva 

estamos nos referindo ao pensamento de Soja (1993) que diz que o mais geográfico 

dos modelos de território é aquele das relações espaciais determinadas por inclusão 

ou exclusões. Então, tudo leva a crer que a criação da Flonai não passou de mais 

um processo evolutivo e uma ação necessária para a realidade moderna, que é a 

criação das UC, que de certa forma é inevitável. 

No momento em que se inclui uma delimitação a uma área como na 

criação da Flonai, automaticamente se exclui uma população que, mesmo 

consciente de que a área não a pertencia, fazia diversos usos, inclusive 

relacionados à sobrevivência, isso se tratando de várias décadas. Frente a essa 

dinâmica de tomadas e perdas de território, podemos observar que a todo o 

momento há território que se desterritorializa e outro que se reterritorializa. 

Diante deste contexto da dinâmica territorial, nota-se que ela está inserida 

em um processo de reconstrução de território, em que há uma imposição de um 

modelo político de delimitação de espaços por meio de criação de fronteira. Dessa 

forma, o que ocorre é a redefinição de novos territórios imprimindo com isto 

alterações no modo de vida das comunidades. Tem-se como exemplos dessas 

alterações territoriais, que surgem com a ação, decisões e atos políticos 

governamentais, as diversas formas como a criação das UC, a criação de aterros 

sanitários, construções de hidrelétricas e rodovias, dentre outros. 

A criação dessa UC foi necessária para o desenvolvimento da política de 

proteção. No entanto, sugerimos diversas atitudes que podem minimizar o 

sofrimento dessas populações, como exemplo a categoria de enquadramento da 
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área que se tornará UC, assim como a publicação de documentos que permitam os 

usos dessas unidades, listada nos planos de manejo. 

Nessa direção, o estudo revelou quando pelo objetivo específico de 

identificar a ocorrência de mudanças, conflitos e novas territorialidades, que 

não houve embate diretamente com a gestão e/ou equipe de criação da Flonai. As 

manifestações conflituosas que existiram ficavam internalizadas entre os moradores 

que reclamavam entre eles. A destruição das cercas da Flonai foram uma das 

poucas manifestações de conflitos detectadas entre os moradores, existe um 

entendimento que se tratava de uma área que não lhes pertencia. 

Mesmo esse território sendo “móvel” e “flexível” ele estabelece laços 

identitários. Por certo essa dinâmica foi a que existiu entre os moradores do 

povoado Estiva e a “floresta”. Rompida, ela passou a ser uma forte lembrança em 

suas vidas. Os diversos tipos de usos que aconteciam no passado influenciaram na 

construção da identidade dos moradores que fazem parte daquele lugar, assim 

como o lugar também fez parte das suas vidas. Constituindo assim um território 

simbólico na vida dos moradores mais antigos. 

Hoje podemos notar que o caráter simbólico da Flonai é mais forte que o 

caráter material desse território que, de certa forma, já aconteceu de forma inversa 

quando o uso desse território garantia a sobrevivência dos moradores do povoado. 

A “floresta” se tornou um território simbólico na vida dos moradores mais 

antigos, aqueles que fizeram parte de todo o processo de criação da Unidade de 

Conservação e que viviam o Horto Florestal com todas as suas possibilidades de 

uso, e que hoje guardam nas suas memórias esse passado. Nas declarações é 

possível perceber a saudade e o lamento dos mais velhos, dos mais novos, filhos e 

netos, que não poderão ter a mesma oportunidade que os pais tiveram. 

A criação de um novo território, caracterizado pelo surgimento de 

fronteiras estatais, sobretudo um território político, que é influenciado pelo poder do 

estado na estruturação desse território, aborda as possibilidades da criação de 

territórios, que se dizem necessários, mas com possibilidades de gerar menores 

sofrimentos para a população que faz uso deles, ou seja, que o abandono desse 

território material possa criar o menor número de impactos possíveis. 

Portanto, observa-se a necessidade de mecanismos mais efetivos de 

planejamento e gestão para que estas áreas sejam efetivamente consolidadas e 

cumpram os propósitos para as quais foram criadas. Contudo, falta a aplicação de 
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mecanismos de gestão para que essas áreas atinjam os propósitos para as quais 

foram criadas. 

Essa discussão esteve presente durante toda a pesquisa, aponta 

principalmente os valores humanos e os prejuízos decorrentes da criação de UC, 

que criadas de forma desordenada e sem planejamento podem acarretar. 

A busca desses novos territórios pelos moradores do povoado foi natural, 

ao ponto de deixarem os usos no Horto e procurarem se adaptar à nova realidade. 

Podemos constatar que esse abandono não se deu de maneira conflituosa, mesmo 

se tratando de um território material em que a comunidade fazia uso dos recursos, 

mesmo a “floresta” fazendo parte da vida do indivíduo e do seu cotidiano. A ruptura 

do cotidiano “com a floresta” não se inserem num processo conflituoso pela força do 

sentido simbólico mantido até o presente. 

A criação de território de caráter político é comumente acompanhado por 

insatisfação de alguma das partes envolvidas, devido ao fechamento e a 

demarcação territorial e do estabelecimento de limites. Assim acontece com a 

criação das UC por todo mundo. A expropriação das terras destinadas para a 

criação dessas unidades deixam marcas, muitas vezes dolorosas na vida das 

pessoas que estavam envolvidas com essa área. 

Por esse motivo, o objetivo específico que se tratava de avaliar a 

multiterritorialidade do espaço redefinido com a criação da Flonai, permitiu 

afirmar que não existiu o surgimento de novas territorialidades, o que existiu foi um 

processo natural de adaptação da comunidade a uma nova forma de lidar com o 

territorio que passou a ser institucionalizado. Um território que antes era permitido o 

uso, e que agora não mais. 

Por certo essa relação existente no passado com o Horto Florestal 

também se tornava um território rede com o povoado, quando esse território atendia 

as necessidades existentes entre os moradores individualmente e também 

coletivamente. Na atualidade, essas redes não se desenvolvem mais, pois estamos 

tratando de um “novo tempo”, estamos tratando de um território que é influenciado 

por múltiplas temporalidades. 

Como estamos tratando de um território múltiplo que a qualquer momento 

pode estar sofrendo novas interferências que poderão influenciar no surgimento de 

novas territorialidades, é que abordamos a possibilidade da existência do território 
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influenciado pelas múltiplas territorialidades que dependerá da “mobilidade e da 

flexibilidade” já abordadas por Haesbaert (2007).  

A busca pela sobrevivência dos sujeitos sociais fez com que os mesmos 

se adaptassem as suas novas realidades e aos novos elementos adicionados ao 

modo de vida, como: a mudança do comércio na cidade, as ocupações relacionadas 

ao lazer, a interelação e a busca por inteirar-se com outros territórios, surgimento de 

equipamento de comunicação em rede, foram fatores incisivos no comportamento 

dos sujeitos. 

Toda vivência e/ou uso que se faz no território, torna-o território de quem 

vive e de quem se utiliza desse espaço. Esta afirmação faz com que surjam laços 

materiais e ao mesmo tempo imateriais nesse território. Essas praticas constituíram 

símbolos da vida dos sujeitos que transformam os espaços através dos usos e das 

diversas relações de poder, (RAFESTIN, 1993). 
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Apêndice A: Categorias de análise da pesquisa. 
 

Categorias trabalhadas na pesquisa 
Categorias Teórico Conceito 

 
 
 
Território 
Territorialidade 

Haesbaert (2004, 
2007) 

Dimensão política, material e simbólico 
do território 
(des)territorialização, 
(re)territorialização, Continum. 

Raffestin (1993) Poder 
Tessitura, nós e redes 
Representação 

Souza (1995) Território Flexível  

Almeida (2008) Pertencimento e alteridade 

Haesbart (2007) Identidade territorial 

 
Identidade 

Saquet (2010) Identidade material e simbólica; 

Albagli (2004) Identidade individual e coletiva; 
Identidade territorial;territorialidade 

 
 
 
 
Multidimencionalidade 

Haesbaert (2007) Poder Simbólico; Apropriação afetiva 

Saquet (2009) Dinâmica territorial 
Diferentes temporalidades e 
territorialidades 
Territorialidades cotidianas 
Contradições, desigualdades, 
diferenças, mudanças e permanências 

Tubaldini e Silva 
(2009) 

Desigualdades e conflitos 
socioeconômicos e culturais 

Conflitos Saquet (2009) Objetivo-material e subjetivo-imaterial 

Little (2001) Conflitos socioambientais 

 
 
 
 
Políticas Públicas 

Egler (1996) Impacto ambiental 

Quintas (2005) Risco e problema ambiental 

Lei nº 
22.973/1933 

Horto Florestal 

Costa (2002) Unidades de Conservação 

Lei nº 1.762/1972 Posto de Fomento Florestal Roberto da 
Costa Barros 

Lei 9.985/2000 Criação das Florestas Nacionais 

Decreto nº 
17/2005 

Floresta Nacional do Ibura 

Galvão Importancia das florestas para a 
sociedade 

Brasil (2000) SNUC; ICMBIO; IBAMA 

Quadro: Categorias de análise da pesquisa. 
Adaptado por: SANTOS, J. C, 2012 
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Apêndice B: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 
PROJETO DE PESQUISA: 
AS MULTITERRITORIALIDADES NO ROCESSO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DO IBURA 
 
OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 
 
Compreender as possíveis configurações territoriais ocorridas no espaço geográfico 
quando da criação da Floresta Nacional Ibura no município de Nossa Senhora do 
Socorro em Sergipe 
 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
 
Serão realizadas entrevistas com sujeitos sociais moradores do povoado Estiva com 
o intuito de descobrir as possíveis alterações territoriais após a criação da Floreta 
Nacional do Ibura, com o intuito de obter informações que serão utilizada na analise 
acerca da participação e percepção. 

Jorgenaldo Calazans dos Santos 
Pesquisador 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro que os objetivos da pesquisa acima descritos me foram lidos e 

explicados pelos responsáveis e que concordo em participar da mesma. 
Estou informado(a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito do 

andamento da pesquisa terei total liberdade para perguntar ou me recusar a 
continuar participando da mesma. 

Também estou informando(a) que: 
a) Não serei obrigado(a) a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta 

disposto(a); 
b) Mau nome e dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 
c) As informações individuais não serão divulgadas; 
d) Os responsáveis deverão fornecer informações sobre a pesquisa quando 

forem solicitadas; 
e) Os participantes da pesquisa podem solicitar que suas informações sejam 

excluídas da pesquisa; 
f) A pesquisa será suspensa imediatamente caso venha a gerar conflitos ou 

qualquer mal estar dentro do grupo. 
 
Ao assinar este termo, passo a concordar com a divulgação das 

informações da pesquisa em ambientes acadêmicos, desde que respeitadas as 
condições acima, que me foram explicadas. 
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O pesquisador responsável por este projeto de pesquisa é Jorgenaldo 
Calazans dos Santos, que pode ser contatado pelo e-mail jorgenaldoc@hotmail.com 
ou pelos telefones: (79) 8822-6331/ 9987-6116. 
 

Aracaju, ______ de ____________ de 2012. 
 

Participante          Pesquisador 
      _________________________  _________________________ 
 
 

mailto:jorgenaldoc@hotmail.com
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Apêndice C: Roteiros de Entrevistas 
 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
Moradores do povoado Estiva 

 
Perfil do entrevistado 

 
 

a) Nome completo: ___________________________________ b) Idade: ____ 

c) Sexo: _______________ d) Local de nascimento: _____________________ 

e) Se de outro local percurso e tempo de residência: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

f) Ocupação: 

Infância: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Adolescência: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Adulto (assinalar mudanças): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

g) Escolaridade: __________________________________________________ 

 

Antes da criação da Floresta Nacional do Ibura 
 
 
1. O que o Horto Florestal era para você? Como que a população do Povoado 

Estiva se relacionava com o Horto? 
 

2. Você frequentava o Horto? Fazia o que? 
 

 
3. Você gostava de frequentar o Horto? O que mais gostava? Sente Falta? 
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4. Toda a população de Estiva frequentava o Horto? Ou apenas uma parte dela? O 

que faziam estava relacionado a sobrevivência, ou seja, desenvolviam alguma 
atividade para o sustento e/ou sobrevivência na área do Horto? O que? 
Especificar: 
 

5. Você ou alguém de sua família desenvolveu alguma atividade no Horto? 

 
6. Algum órgão de Governo esteve no povoado falando a respeito da mudança do 

Horto para uma Unidade de Conservação fechada ao público? 
 

7. Como você ficou sabendo do “fechamento” do Horto? 
 

8. Como a população do Estiva recebeu a noticia? 
 

9. Você acha que essa mudança interferiu na sua vida? E da população do 
povoado?  

Justifique. 
 

Após a criação da Floresta Nacional do Ibura 
 

 
10. Depois da criação da Flona você ainda frequenta a área? E a população? 
 
11. Algum hábito da família foi trocado após a criação da Floresta Nacional do 
Ibura? 

12. Existiu algum conflito ou resistência sua em relação a criação da Floresta 
Nacional do Ibura? 

 
13. E dos moradores? (comunidade em geral) 
 
14. Ocorreu proibição das práticas que eram desenvolvidas no Horto Florestal? 
 
15. Isso afetou algum membro de sua família? (renda, lazer, entre outros) 
 
16. Isso afetou os moradores do Estiva, ou seja, o povoado como um todo? 

 
17. Notou alguma melhoria na área do Horto após a sua institucionalização em 
Floresta Nacional? 

 
 
18. Acha que a mudança do Horto Florestal para Floresta Nacional foi melhor? 

(    ) Sim    (    ) Não     Justifique 
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19. Acha que a preservação da área foi melhor para você e para todos do 

povoado? 
(    ) Sim    (    ) Não    Justifique 
 

20. Você pode citar aspectos positivos e negativos que, no seu entender, são 
consequência do “fechamento” do Horto? 

 
 

POSITIVOS NEGATIVOS 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

IBAMA, SEMARH, PREFETURA DE NOSSA 
SENHORA DO SOCORRO 

 
Parte I (Identificação) 

 
 

Órgão: _________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Representante: __________________________________________________ 

Competências com UC:  
 

Parte II (Vinculo com a Floresta Nacional do Ibura) 
 
 
1. Competência legal sobre a gestão da Flona e do entorno. 
 
2. Conhecimento/ participação sobre e no processo de criação da Flona. 
 
3. Como você avalia a importância da Flona para o Município de Nossa Senhora do 

Socorro. 
 
4. Como você avalia importância da Flona para Sergipe. 

 
5. Conhecimento/ participação sobre consulta publica à população do povoado 

Estiva sobre a criação da Flona? 
(    ) Sim    (    ) Não    Justifique. 

 
6. Há algum registro ou conhecimento de conflitos com a população de entorno 

(Estiva) no processo da transformação da área em uma Unidade de 
Conservação? 

  
7. Como você avalia a presença de comunidades/populações (Estiva) no entorno 

de uma FLONA (Ibura)? 
 
8. Desenvolve atividades de educação ambiental? E no povoado Estiva? 

Quais/quando? 
 

9. Desenvolve outras atividades (fiscalização, pesquisa, investimentos, etc.) na 
Flona? Quais? Desde quando? 
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Apêndice D: Lista de Presença na Consulta Pública 
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Apêndice E: Matriz 
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