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Resumo

Japaratuba, município localizado no estado de Sergipe, é palco de transformações socioespaciais balizadas
pela territorialização da atividade canavieira de conotação mercadológica, que integra a estrutura do
agronegócio. O presente artigo objetiva evidenciar a percepção dos sujeitos sociais locais acerca destas
transformações. O método norteador da pesquisa de caráter preliminar é o fenomenológico. Os
instrumentais metodológicos utilizados foram: revisão de literatura, observação não estruturada, registros
fotográficos e entrevista semiestruturada. Com base no exposto, e ainda, considerando o que foi
evidenciado pelos sujeitos locais, as transformações decorrentes da atividade canavieira no território
japaratubense, bem como os seus efeitos, estão ocasionando a degradação do ambiente e a alteração no
seu cotidiano.

Palavras-chave: sujeitos sociais, percepção e território.

Resumen

Japaratuba, un municipio ubicado en el estado de Sergipe, es escenario de transformaciones socio
espaciales impulsadas por la territorialización del cultivo de la caña de azúcar caracterizado por el agro
negocio. Este artículo tiene como objetivo destacar la percepción de los sujetos sociales locales acerca de
las transformaciones pasadas. Los métodos y procedimientos seguidos en la investigación de carácter
preliminar fueron: revisión de la literatura, observación no estructurada, registro fotográfico y entrevistas
semiestructuradas. Con base en el expuesto, y, todavía, considerando lo que fue evidenciado por los
sujetos sociales, las transformaciones resultantes del agronegocio de la caña de azúcar en el territorio
japaratubense, así como sus efectos, están causando la degradación del medio ambiente y cambio en sus
rutinas.

palabras-clave: sujetos sociales, percepción y território

Introdução

As interpretações realizadas que fazem referência ao espaço vivenciado podem contribuir para a busca de
respostas envolvendo complexidades pautadas em um dado contexto espacial, além de representar a
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percepção de um grupo referente à realidade que o cerca. Assim, torna-se possível a implementação de
intervenções condizentes com as necessidades originadas dessa(s) percepção (ões).

Fazer uma análise espacial regulada na observação da experiência e da vivência de cada indivíduo se faz
relevante, pois os lugares são centros que recebem valores específicos a depender da vivência, cultura e
visão das pessoas (YI-FU TUAN, 1983).

O município de Japaratuba, localizado na porção nordeste do estado de Sergipe, está passando por um
processo de transformação socioespacial que pode alterar a relação dos indivíduos com o seu território.
Um dos agentes propulsores desse processo está relacionado a produção em larga escala do cultivo da
cana de açúcar, enquadrando, consequentemente, o município em um contexto econômico e
mercadológico voltado ao agronegócio.

Com base no exposto, o presente artigo busca evidenciar e compreender a percepção dos sujeitos sociais
locais em relação à atividade canavieira, respaldada no agronegócio, em seu território. A referida atividade
pode ser considerada como um agente consumidor de recursos naturais e/ou sociais e também agente
transformador do território no sentido de que as transformações podem não contemplar a manutenção das
territorialidades construídas pelos sujeitos japaratubenses.

Tomaremos como escala territorial a sede municipal de Japaratuba, a fim de se compreender a percepção
dos sujeitos que residem neste território e que o vivenciaram antes da inserção do agronegócio canavieiro
no município em questão.

O agronegócio evidenciado nesta pesquisa pode ter uma implicância que, de modo geral, pode ou não
contribuir para a reprodução da dinâmica impressa nas territorialidades construídas pelos sujeitos locais.
Neste contexto, o conceito Territorialidade diz respeito a:

Uma certa inseparabilidade das dimensões do que é humano, do que se expressa
(a) como poder; (b) como reprodução da vida e (c) como sua representação.
Mesmo quando se desenrolam a partir de distintas instâncias ou dimensões da
sociedade, provocam relações que abarcam realidades integrais das sociedades e
dos sujeitos (HEIDRICH, 2010, p. 28)

A territorialidade a qual defendemos está embasada, em sua essência, na intersubjetividade, nos sentidos
e nos significados atribuídos por um determinado grupo social materializando, deste modo, a apropriação
do território através das relações de poder, seja ele material ou simbólico. Neste sentido, o território é
resultado processual das relações sociais que simultaneamente acontecem de forma subjetiva e material,
coexistindo, construindo laços entre os sujeitos e seu local de vivencia.

A categoria Território aqui esposada será de grande importância tendo em vista a compreensão das
percepções construídas pelos sujeitos japaratubenses no que diz respeito ao agronegócio da cana de
açúcar, uma vez que, de acordo com Dematteis (2007) o território se materializa nas relações
intersubjetivas que por sua vez são fruto do ato de produzir e de viver. Este processo cria um laço de
afetividade entre os sujeitos com o seu ambiente e com o seu grupo social.

Para tanto, será levada em consideração, referencialmente e preponderantemente, a perspectiva de
autores como Haesbaert (2004, 2002), Rafestin (1993) e Saquet (2007, 2009) para adentrarmos nas
intencionalidades construídas entorno do território japaratubense que tem como um dos pilares de sua
(re) configuração territorial o agronegócio da cana de açúcar.

O método norteador da pesquisa é o fenomenológico que evidencia a subjetividade exigida pelo estudo,
considerando a pesquisa prima pelas percepções dos sujeitos em prol de um determinado fenômeno que
poderia ocasionar transformações no seu cotidiano.

Respaldados em Merleau Ponty (2004), temos a percepção como expressão da experiência de um sujeito
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em contato com o mundo. A percepção do outro não é um objeto ou reflexão da coisificação das relações
socioespaciais. Ela é uma totalidade viva, expressiva, onde se percebe de imediato, não somente os olhos,
mas o olhar, não somente o rubor da face, mas a vergonha, demonstrando assim sua chegada à
interioridade do outro e na sua expressividade corpórea. Isto denota um mergulho no subjetivo, no
imaginário e nos significados atribuídos pelo outro às coisas, ao mundo, ao semelhante dentro de uma
perspectiva de alteridade.

O nosso intuito é analisar a percepção dos sujeitos sociais locais sobre a inserção do agronegócio da
cana-de-açúcar no território de Japaratuba, dentro de uma conotação que valorize o olhar do outro,
relacionando a dinâmica que rege as relações socioespaciais e consequentemente às funcionalidades e
intencionalidades que permeiam as ações envolvendo o uso do território e as territorialidades no
município.

Para tanto, o percurso metodológico que seguiremos será embasado na revisão de literatura envolvendo a
temática pesquisada, em registros fotográficos, em entrevistas semiestruturada, relatos informacionais,
além de levantamento de dados secundários e observação semiestruturada.

Diante da relação estabelecida entre território, territorialidade e percepção e para atingirmos o objetivo
central desta pesquisa, torna-se relevante externamos a base teórico-conceitual da categoria Território
bem como a caracterização ambiental do município de Japaratuba para compreendermos a sua dinâmica
socioespacial e as relações estabelecidas entre o território e os sujeitos sociais locais.

1. Intencionalidades do/no território: uma breve análise conceitual

Todo grupo social necessita apropriar-se de uma porção do espaço para nele viver. O território é uma
forma de apropriação desse espaço. Este é resultado de uma criação humana, significando que este se
transforma em território por meio da ação coletiva, política e pelo exercício do poder. Todos os povos
criam laços afetivos e atitudes socioculturais em relação ao território.

A palavra território é derivada do latim terra, correspondendo a territorium, que por sua vez designa lugar
de um substantivo qualquer: dormitório, lugar da terra. (ESCOLAR, 1992). O termo território, originário
das ciências naturais, se inseriu na Geografia a partir da década de 1970.

Em relação a esta temática, Raffestin (1993), propõe uma discussão sobre o território, por meio das
relações sociais, entendidas por ele como sendo primeiramente relações de poder. Assim de acordo com o
próprio:

Os homens vivem ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto territorial
por intermédio de um sistema de relações existenciais ou produtivas, todas são
relações de poder, visto que há interação entre os atores que procuram modificar
tanto as relações com a natureza como as relações sociais. Os atores, sem se
darem conta disso, se auto modificam também. O poder é inevitável e, de modo
algum, inocente. (RAFFESTIN, 1993, p. 158)

Enfim, é indispensável manter uma relação que não seja marcada pelo poder. Rasffestin em sua
abordagem sobre o território o relaciona, e ao mesmo tempo o diferencia do espaço. Portanto, espaço
neste contexto preexiste a toda e qualquer ação, e assim sendo, este será objeto da ação, através da qual
se tornará território e, como toda produção realiza-se num campo de poder.

São as relações sociais que transformam o espaço em território. Para o autor em questão, o espaço é
perene e o território é intermitente. Da mesma forma que o espaço e o território são fundamentais para a
realização das relações sociais, estas produzem continuamente espaços e territórios de maneiras
contraditórias, solidárias e conflitivas. Esses vínculos são indissociáveis.
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Relações de poder evidenciam o que dá caráter ao território, o que viabiliza a sua materialização e,
consequentemente as funcionalidades que são atribuídas a ele. As intencionalidades expressas nas
relações de poder assumem uma dimensão preponderante para que o território atenda a determinados
interesses que não necessariamente contemplem os anseios daqueles que fazem parte dele.

Neste sentido, o território é entendido como sendo:

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que,
por consequência, revela relações marcadas pelo poder. [...] o território se apoia
no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a
produção, por causa de todas as relações que o envolve, se inscreve num campo
de poder [...] (Ibdem, p. 144).

O poder é definido por Arendt (1985, p. 24) como “habilidade humana não apenas de agir [...] em comum
acordo. O poder jamais é propriedade de um individuo; pertence a ele e a um grupo e existe apenas
enquanto o grupo se mantiver unido [...]”. Ainda nesse viés, Castro (2005, p. 99), salienta que o poder
também está circunscrito ao campo das vontades e inclui um universo de valores sociais, que definem
uma vontade comum, ou seja, tudo aquilo que é socialmente aceito e valorizado, não sendo possível
pensá-lo fora dos marcos estabelecidos pelos contextos temporais e espaciais das sociedades. Para
Haesbaert, (2004, p.18) o território ainda pode ser embutido em três vertentes básicas:

[...]jurídico-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”; cultural, que “prioriza dimensões simbólicas
e mais subjetivas, o território visto fundamentalmente como produto da
apropriação feita através do imaginário e/ou identidade social sobre o espaço”;
econômica, “que destaca a desterritorialização em sua perspectiva material, como
produto espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-trabalho.

Portanto, cabe nesta pesquisa uma abordagem acerca do território dentro do contexto das relações
socioculturais, pois a mesma contempla tanto uma concepção de território com relação à natureza, quanto
uma relação entre os homens e todo o seu arcabouço identitário. Assim, a ocupação do território é vista
como algo que gera raízes e identidade, pois um grupo não pode ser mais compreendido sem o seu
território, no sentido de que a identidade sociocultural das pessoas estaria ligada aos atributos do espaço
concreto físico.

De acordo com Haesbaert (2002, p. 25), o território define-se antes de tudo com referência as relações
sociais em que está mergulhado. Portanto, é necessário inserir a análise do território e os seus
componentes do imaginário social elaborado pelo homem, tendo em vista os significados atribuídos ao
lugar.

Neste sentido, as referências pessoais de vizinhança, afetividade e solidariedade criam laços culturais e
permanências, quer pela ligação entre imaginário social e um território, quando o mesmo torna-se sujeito
da historia, camuflando ou escondendo, por vezes, a cada visibilidade das relações sociais, que emergem
como problemas territoriais (CASTRO, 1997).

Assim se faz necessário o estudo enfocando o olhar perceptivo dos sujeitos locais do município de
Japaratuba, no sentido de entender a dinâmica que se processa entre estes e o seu território.

É esse território, construído a partir das relações entre território-natureza-sociedade que nos interessa. Tal
relação é inseparável e nos permite uma visão da própria dinâmica do cotidiano vivido pelas pessoas,
pelos moradores de uma determinada localidade. Dinâmica essa representada pela intervenção realizada
pelos homens no território, criando e recriando significados em torno dessa apropriação que se passa no
dia a dia.
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É por este motivo que a categoria território é enfatizada, já que a proposta do presente artigo é analisar a
percepção dos sujeitos sociais locais frente as transformações ocorridas nos territórios, conduzidas por
agentes externos que, através do processo de apropriação, direcionadas por relações de poder que
carregam intencionalidades, servem para materializar e gerar novo caráter funcional ao próprio território
em questão.

Entender o universo perceptivo dos sujeitos internos ao território nos encaminha para uma compreensão
imaterial que de fato é relevante para aqueles que construíram uma relação de laços afetivos com o seu
território, além enfatizar essas transformações que interferem na manutenção das relações socioespaciais.
O primeiro passo para atingirmos o nosso propósito é identificar as dinâmicas Geoambiental que
caracterizam o município de Japaratuba.

1. Contextualização Geoambiental do município de Japaratuba-SE

O município de Japaratuba localiza-se na região Nordeste do estado de Sergipe. Limita-se ao norte com os
municípios de São Francisco e Japoatã, ao sul com Carmópolis, a oeste com Muribeca e Capela e a leste
com Pirambu. Sua área abrange 374,0 km², e está a aproximadamente 54 km de Aracaju. Encontra-se
inserido na mesorregião leste sergipano (FRANÇA E CRUZ, 2007).

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) a população total
do município é de 16, 864 mil habitantes, apresentando densidade demográfica de 46,22 hab./Km2.

Levando-se em consideração os aspectos físicos ambientais, é importante ressaltar a participação do solo
e do clima que caracterizam o município de Japaratuba, para inclusive entender a inserção do plantio da
cana de açúcar.

O clima predominante é o subúmido. Este por sua vez apresenta precipitações concentradas nas estações
do outono e do inverno, com temperatura média oscilando nos 25° C. Favorece a presença da vegetação
do Cerrado arbustivo-arbóreo, da Floresta Estacional Semidecidual Densa, Floresta Estacional
Semidecidual Antropizada e da Restinga.

O solo do município é caracterizado, principalmente, por três tipologias, a saber: Espadossolo, Neossolo
Quartezarênico e Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico Distrófico. Estes, que associados ao clima, são os
condicionantes principais na formação da vegetação, além de apresentar propriedades mineralógicas que
propiciam as culturas. Assim sendo, as características pedológicas favorece a inserção do principal cultivo,
cana de açúcar, que representa o agronegócio na cidade.

Japaratuba localiza-se em um trecho onde se destacam duas estruturas geológicas. A primeira diz respeito
as Formações Superficiais, das quais segundo Dewolf (1965) são ”formações continentais, friáveis ou
secundariamente consolidadas, provenientes da desagregação mecânica e da alteração química das
rochas, que tenham ou não sofrido remanejamento e transporte, qualquer que seja a sua gênese e sua
evolução”. Já a segunda refere-se a Bacias Sedimentares, definida como:

depressão enchida com detritos carregados das áreas circunjacentes. A estrutura
dessas áreas geralmente composta de estratos concordantes ou quase
concordantes, que mergulham normalmente da periferia para o centro da bacia.
(GUERRA, 1997, p.77-78)

No que concerne aos aspectos geomorfológicos, o município situa-se na planície litorânea datada do
quaternário. Segundo Santos e Andrade (1998, p. 56), esta se caracteriza pela presença de “formas
planas e baixas construídas pela deposição de areias e outros materiais retrabalhados pelo mar [...] porém
sua altitude não ultrapassa trinta metros”. Estas formas são propícias para determinados cultivos, a
exemplo da cana de açúcar, mandioca e batata-doce.
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O município ainda se caracteriza pela presença dos tabuleiros costeiros, que de acordo com França e Cruz
(2007, p. 75) são:

Modelados nos sedimentos do grupo Barreiras, de idade plio-pleistocênica, que se
superpõem ao embasamento cristalino e aos sedimentos messozoicos da bacia
sedimentar de Sergipe. São formas aplainadas, de topo horizontal ou
sub-horizontal, que se estendem do interior para o litoral, com orientação NW-SE
e altitudes aproximadas de 100 metros.

As precipitações no município em questão apresenta média anual que varia de 1381 mm a 1580 mm,
sendo que a concentração deste índice se dá entre os meses de maio e junho, que corresponde ao final do
outono e início do inverno. Também apresenta decréscimo da temperatura no supracitado período.

É banhado pela bacia do rio Japaratuba, que drena uma área correspondente a 1.856,64 Km2, tendo como
rio principal o Japaratuba, que se estende por 92 km. Esta bacia compreende importantes afluentes,
destacando-se os rios Siriri, na margem direita, e o Japaratuba-Mirim, na margem esquerda. O rio que
denomina a bacia apresenta planície aluvial muito larga, principalmente nos municípios de Japaratuba e
Capela, onde tem se desenvolvido a cultura da cana de açúcar.

1. A atividade canavieira no município de Japaratuba-SE

Em meio ao contexto contemporâneo, o crescimento do agronegócio aparece como uma das principais
forças propulsora para a elevação econômica brasileira, visto que o Brasil é um dos maiores produtores
de gêneros agrícolas no Mundo.

Essa faceta do crescimento econômico brasileiro torna-se possível em uma das suas incontáveis variáveis,
devido, principalmente, aos estímulos internacionais baseados nas políticas de subsídios a países em
desenvolvimento.

Essa “influência” estrangeira é posta em prática no território nacional por intermédio das políticas públicas,
estas repassadas para os estados efetivando nessas localidades a perpetuação da produção agrícola em
larga escala, nessas localidades.

Em meio a este contexto encontra-se Sergipe e mais especificamente o município de Japaratuba, que pode
ser vislumbrado como agente passivo da ação Global-Estatal, sendo também suscetíveis as imposições
oriundas das relações verticais de poder que se processam no contexto global, gerando um contexto de
dependência e subordinação dos recursos ambientais a serviço e disposição daqueles que não fazem parte
do território.

A expansão do cultivo de cana de açúcar está presente na realidade sergipana, principalmente na área
correspondente ao Vale do Cotinguiba, considerando as condições geoambientais já destacadas e as
intencionalidades regidas por relações de poder que exclui sujeitos e perpetuam laços de subordinação
desta localidade. Existe atualmente uma crescente necessidade do mercado em relação aos produtos
oriundos da matéria prima em questão, como o álcool e o açúcar, resultando, consequentemente, em uma
demanda maior de terras produtivas a fim de suprir tal necessidade.

O avanço da economia por este viés gera um crescimento econômico considerável a uma minoria de
pessoas e/ou grupos que fazem parte deste processo e que obviamente tem retorno financeiro lucrativo, e
desconsideram a maioria que também tem certo tipo de ligação com o território.

Afim de melhor compreender o pressuposto apresentado, torna-se imprescindível a diferenciação
conceitual entre as terminologias desenvolvimento e crescimento, tendo em vista que cada uma
caracteriza significados diferentes, desmistificando a sinonimidade que de forma errônea, por muitas vezes
é apresentada.
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O crescimento econômico faz-se condizente naquilo que se refere unicamente a questões relacionadas ao
dinheiro, podendo-se evidenciar o aumento do PIB, questões voltadas ao mercado e/ou sistema financeiro,
entre outras questões intrínsecas a este contexto.

O desenvolvimento econômico, acopla o supracitado, além disto é pautado na evolução social da
população, levando em consideração fatores que se fazem presentes diretamente e como necessidades
básicas, implicando nas condições de vida das pessoas. Sobre isso,

O desenvolvimento como bem-estar social refere-se às políticas e práticas de
saúde, educação, assistência e a uma nova concepção de seguridade social,
baseadas na solidariedade, que surgem na Europa Ocidental após a Segunda
Guerra Mundial. Alguns teóricos, nos anos de 1970, denominaram esta grande
coalizão política entre Estado, sociedade e mercado de Welfare State, o Estado do
Bem-Estar Social. (SANTOS, 2011, p.38)

Entretanto, esse processo produtivo que valoriza o crescimento econômico exacerbado desconsidera
aspectos pertinentes ao meio ambiente e principalmente, a coletividade, que mesmo não estando
intrinsecamente a este contexto processual, são afetadas negativamente pelos princípios, formas e
técnicas de cultivo açucareiro.

Não se objetiva, neste artigo, aprofundar a breve reflexão acima suscitada, visto que o foco está na
percepção dos sujeitos locais sobre as transformações oriundas do processo de apropriação do território
pelos agentes que fomentam e materializam a atividade canavieira no município de Japaratuba. As
percepções dos sujeitos locais evidenciam aspectos acima expostos que conduzem a necessidade de
explorarmos mais enfaticamente a temática em estudos posteriores.

1. Percepção dos sujeitos sociais locais sobre atividade canavieira no território
japaratubense

Constitui objeto deste artigo, compreender a percepção dos sujeitos japaratubenses sobre a inserção da
atividade canavieira no município. Para tal feito, a pesquisa de campo foi imprescindível. Na coleta de
dados primários se fez necessário alguns procedimentos que nortearam o eixo balizador do objetivo aqui
já esposado. A pesquisa de campo realizada durante o mês de julho, consistiu na observação não
estruturada acerca da dinâmica da cidade de Japaratuba e a expansão da atividade canavieira; registro
fotográfico focando em determinados aspectos da dinâmica socioespacial. Por fim, foi aplicada entrevista
semiestruturada com questões semiabertas para a análise da percepção dos sujeitos locais sobre o seu
território, bem como das transformações que se processam nele abrangendo a atividade canavieira.

Como se trata de uma pesquisa que é conduzida pelos sentidos e significados atribuídos pelos sujeitos
locais através da percepção sobre o seu território e os agentes motivadores de transformações que se
processam no mesmo, pautamo-nos em Coimbra para externar o sentido atribuído ao termo percepção.

Percepção é um substantivo que se aplica ao ato, ao processo de perceber, assim
como resultado dessas ações. Perceber, por seu turno, vem da língua latina:
percípere (per = bem, como intensidade + cápere = apanhar, pegar, captar).
Nesse sentido, perceber um fato, um fenômeno ou uma realidade, significa
captá-los bem, dar-se conta deles com alguma profundidade (COIMBRA, 2004, p.
539).

A percepção está relacionada com os efeitos dos fatores sociais e culturais sobre a estruturação cognitiva
do individuo no seu ambiente material e imaterial, no seu território. Para Smyth (1995), nossas
percepções sobre o ambiente externo (the landscape) são sempre transformadas pelos nossos ambientes

Pág.7/11



internos (the inscape), isto é, fazemos a leitura da natureza (mindscape) de acordo com os nossos
anseios, vontades, necessidades, memórias, experiências e vivencias. As duas percepções e as nossas
respostas para elas são selecionadas e interpretadas sob as suas influências.

Cada indivíduo tem sua interpretação de espaço de acordo com a realidade vivenciada. O território
vivenciado é que será refletido nas percepções. E esse parâmetro justifica a necessidade de compreender
as ações de cada indivíduo, pois cada um tem uma percepção diferente. No entanto, não existe percepção
errada ou inadequada, existem sim, percepções diferentes. Este aspecto é fundamental para a
dimensionalidade que se pretende absorver sobre o território construído de acordo com as vivências e
aproximações no espaço. Esta afirmação nos remete a Rafesttin (1993) já mencionado neste artigo. Para o
Geógrafo em questão o espaço se transforma em território a partir do momento em que há apropriação.
Aqui, cabe ressaltar que a forma como um determinado grupo percebe o mundo que o cerca, os laços
subjetivos criados a partir da percepção são considerados para a formação das territorialidades e
consequentemente para a construção do território.

De acordo com Kozel (2001, p.146), é através dos processos perceptivos, a partir dos interesses e
necessidades que estruturamos e organizamos a interface entre realidade e mundo, selecionando-as,
armazenando-as, e conferindo-lhes significados. Por meio da percepção buscamos compreender a lógica
que rege as relações estabelecidas entre os sujeitos que habitam Japaratuba e a apropriação do território
pela atividade canavieira.

Considerar-se-á neste estudo fatores da percepção na construção do território e de modo especial, a ideia
do vivido por aquelas pessoas que constroem relações dentro do processo de uso e ocupação do solo
através da atividade canavieira.

Ao adentrarmos no subjetivo dos sujeitos locais japaratubenses, foi identificada uma relação de afeição, de
proximidade com o território. Nos relatos ficou evidente o senso de pertencimento mesmo por parte
daqueles que não são originários do município de Japaratuba, mas que construíram uma relação de apego
permeada pelos laços de vizinhança, de apego aos aspectos da paisagem e da cultura como segue abaixo:

Japaratuba, para mim representa tudo, por eu ter nascido aqui [...] minha
oportunidade de morar em outro lugar é questão de emprego, [...] mas fora isso,
não pretendo sair daqui (entrevistado C).

Representa minha vida, foi aqui que eu nasci e me criei nestes 75 anos. É um
lugar bom pra se viver [...] (entrevistada H).

De acordo com Tuan (1980), os significados de percepção, de atitudes e de valores se superpõem e se
tornam claros no contexto expresso em cada um desses processos. Esse autor ainda salienta que a atitude
assumida perante o mundo é formada por longa sucessão de percepções e de experiências. Assim
acontece com os sujeitos entrevistados. Estes apresentam percepção pautada na experiência vivenciada
nos seus territórios.

Contudo, convém frisar que o território em questão está passando por um processo de (re) configuração
oriundo das intencionalidades daqueles que vislumbram este território a partir das funcionalidades e
potencialidades que nele se manifestam ou que são impostas, como é o caso da inserção da atividade
canavieira na área de estudo. Tal atividade propiciou mudanças na paisagem e estas foram sentidas pelos
sujeitos locais conforme relatos abaixo:

Hoje tem grupos privados que vem arrendando terras e estão causando a
devastação da natureza [...] o pior que pode acontecer é a devastação da
natureza do rio Japaratuba. Esta muito triste esse problema. [...] a gente tá
atravessando o rio de pé. Até trator eles estão botando. A devastação pra você
vê, dá pra descer lágrimas dos olhos, viu! [entrevistado emocionado].
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(entrevistado E).

Existia muita mata, os rios eram mais volumosos, porque não existia esse
desmatamento, não existia esses canaviais acabando com tudo. Tinha muito
peixe no rio, essa época dava muito camarão aqui em Japaratuba. Minha filha, o
pessoal tirava era cesto de camarão. Hoje em dia não tem mais nada, porque
hoje em dia eles colocam remédio na cana que vai para o rio e mata tudo. É difícil
viver de pesca hoje![entrevistada H]

A atividade canavieira foi inserida no cotidiano dos japaratubenses de forma a desvirtualizar aspectos
relevantes do seu modo de vida e da paisagem que atualmente tem como marca matriz a cana de açúcar.
A cultura em questão circunda a sede municipal e marca o processo de exclusão dos sujeitos locais frente
ao agronegócio.

A título de exemplo da exclusão citada pode-se afirmar que em termos de rendimentos para o município,
os sujeitos entrevistados alegam que a atividade em questão não contribui para geração de emprego e
renda. Há cerca de 30 anos as famílias sobreviviam da agricultura de subsistência, muitas família
sobreviviam da pesca, outras do comércio e serviços oriundos da prefeitura municipal. Atualmente, o que
mudou foi o fato de a agricultura de subsistência e a pesca não mais fazerem parte do cotidiano destes
sujeitos em decorrência da inserção da atividade canavieira e todas as consequências socioambientais e
culturais decorrentes da mesma, conforme relato abaixo:

Antes a gente aqui vivia de roça. A cana já existia, mas não era como essa
invasão de hoje. As pessoas vivia da roça, da mandioca, feijão, milho, coco. Hoje
não tem mais onde plantar. Não tem mais terreno, porque os canaviais invadem
[entrevistada G].

É muito comum as famílias arrendarem suas terras para a prática do cultivo. A pesca ficou inviável, pois o
rio Japaratuba, parte integrante do imaginário dos sujeitos locais, com a expansão do cultivo da cana
sofreu e sofre um processo de degradação que afetou o ecossistema existente na bacia hidrográfica em
questão, conforme relatos a seguir:

Até o clima está mudado. Era pra chover no mês de março e não choveu [...].
Março, abril e veio chover agora [julho]. Tudo isso porque cortaram as árvores e
começaram a plantar cana. Quer dizer que matou tudo, tanto as árvores como os
animais que viviam nas matas [...] agora colocam veneno nas canas e já
morreram não sei quantas pessoas, porque com a chuva os venenos esta se
espalhando pelos rios e as pessoas quem bebem aquela água ficam doentes
[entrevistado F ]

Ainda segundo os relatos formais e informais junto a população local, a atividade canavieira existe no
município há mais de trinta anos. A partir desta informação foi possível evidenciar que os cultivos,
estavam irrevogavelmente associados aos engenhos estabelecidos naquela região. O cultivo não tinha a
dimensão do agronegócio que atualmente tem, porém já fazia parte da realidade dos japaratubenses,
como segue abaixo:

Quando eu nasci já existia, não muito como existe hoje, atualmente. Era limitado.
Cada usina tinha o seu território, mas agora se tornou um negócio abrangente.
Agora a maior parte da terra de Japaratuba é canavial, porque terra de muita
gente que plantava mandioca, que sobrevivia da terra [...] e atualmente os
latifundiários é que tomam conta de tudo (entrevistado F).

Aqui tinha pra mais de 30 engenhos. Eles cultivavam cana, mas não era de uma
maneira assim tão extensa (entrevistada H).
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O processo de desterritorialização é notório, visto que atividades que antes constituíam o modo de vida
dos sujeitos locais foram extintas. O ato de plantar, de ritualizar a colheita, de se reunir no entorno da
plantação, do contato com o outro dentro de um contexto de mutualidade, também perderam espaço para
a atividade que prima pela pouca mão de obra e sobretudo, pela coisificação das relações socioespaciais
entre o sujeito e seu território; o sujeito e o seu grupo social.

Dentro deste viés, os lugares vêm sendo percebidos como simples referências espaciais, ou palco para o
crescimento econômico materializado na expansão do agronegócio. Os sujeitos locais que recebem as
novas formas de uso e ocupação do solo vêm se constituindo em matéria neutra, sobre a qual, quem rege
esta atividade a partir dos seus interesses, espera ter oportunidades, mesmo porque, muitas formas de
ocupação desordenada do território têm deixado marcas profundas de degradação.

1. Reflexões finais

O pensamento, o conhecimento, a sensibilidade e a maneira como olhamos, resgata os valores e a
percepção multifuncional que deve ser discutida e abordada nos acontecimentos e fatos ambientais. A
forma de usos e ocupação do solo podem ser construtoras e modificadoras dos territórios, podendo
produzir melhor qualidade de vida para os sujeitos locais, mas da mesma forma pode gerar impactos,
invadindo, destruindo, alterando ou produzindo novas territorialidades.

É o que se passa no município de Japaratuba com o advento da atividade canavieira, que ao se enraizar no
território do cotidiano, destrói símbolos da memória de um povo que tem uma relação identitária com o
seu meio. Como exemplo, pode-se citar a relação dos sujeitos com o rio Japaratuba. Este, ora vislumbrado
como fonte de sobrevivência, ora como lugar de lazer, contemplação, é parte relevante do imaginário
coletivo. Hoje aquele rio já territorializado por pequenos grupos de latifundiários representa apenas valor
de troca e não de uso.

A situação socioeconômica do município não melhorou com a atividade em questão. Ao contrário, houve
inclusive a desterritorialização de pequenas atividades como a agricultura e a pesca. Na atualidade as
pessoas respiram as consequências da avidez pelo lucro, de modo que tem suas residências invadidas pelo
material decorrente da folhagem da cana quando queimada. As crianças apresentam problemas
respiratórios, também em decorrência da fumaça oriunda da queima da cana de açúcar. Com base no
exposto, conclui-se que a atividade canavieira está fortemente presente na percepção dos sujeitos locais
bem como as suas consequências.

Esta atividade não contribui para o desenvolvimento da comunidade, tampouco para a manutenção dos
laços territoriais. É uma forma de uso e ocupação do espaço que explora, expropria e degrada o ambiente
natural e construído pelos sujeitos que, neste viés, deixam de ser protagonistas de sua história, de seus
territórios e passam a ser coadjuvantes passivos no processo de apropriação do território por aqueles que
detém o poder do lucro.
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