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Introdução 
 
No espaço rural, a expansão de monoculturas agrícolas estabelece uma 

fragmentação de ecossistemas, impossibilitando o livre fluxo de espécies e um conseqüente 
enfraquecimento da biodiversidade pela diminuição das trocas gênicas, e prejudica a 
diversidade social no momento em que reduz saberes diversos a um saber hegemônico.  

Desta forma, a fragmentação dos ecossistemas se dá por processo de 
territorialização humana, em particular em seu aspecto socioeconômico, mas não se 
tratando de qualquer territorialização e menos de qualquer ser humano. Existem diferentes 
relações humanas com a natureza, como por exemplo a diferença entre um sistema 
produtivo baseado na monocultura, altamente fragmentador do espaço e promotor de 
concentração de renda e conseqüentes desigualdades sociais, e um baseado na agrofloresta 
e no campesinato, que permitem a conectividade de fragmentos de natureza e preservam 
saberes diversos.   

O estabelecimento de áreas protegidas é extremamente importante para a 
conectividade de fragmentos de natureza, mas não é suficiente. Depende principalmente de 
usos apropriados do espaço, de relações não degradantes da natureza, que permitam o 
fluxo de diferentes espécies. 

No Brasil, o modelo inicial de conservação da natureza adotado foi importado de 
países do hemisfério norte, baseado na biologia da conservação, surgida no final da década 
de 1980 nos Estados Unidos, que associa a ciência à gestão e ao manejo das áreas naturais. 
A lógica de conservação da natureza adotada inicialmente no Brasil corresponde 
prioritariamente a ilhas de conservação, o que de certa forma impediu um investimento na 
preservação da conectividade entre esses fragmentos protegidos, o que representa uma 
fraqueza para a biodiversidade. Ao mesmo tempo, a proibição de ocupação humana nestes 
espaços protegidos pelo Poder Público excluiu muitas pessoas de seus territórios sem, 
contudo, garantir uma maior eficiência na preservação da natureza. 

Significativos avanços ocorreram, contudo, com a instituição do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) no ano 2000, que estabelece critérios e 
normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Um exemplo 
são as unidades de uso sustentável, que permitem certo grau de ocupação humana, como as 
reservas extrativistas. Além disso, houve um avanço ao se considerar a importância de 
corredores ecológicos, num estímulo, ao menos do ponto de vista legal, à conectividade 
entre as ilhas de conservação – as unidades de conservação. Segundo o SNUC, corredores 
ecológicos são: 

porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 
conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 
biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, 
bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência 
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áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais (IBAMA, 
2002, Cap. I, Art. 2º, inciso XIX). 

 
Estes espaços correspondem muitas vezes a propriedades privadas através de áreas 

legalmente protegidas, como por exemplo mata ciliar ao longo de corpos d’água que 
atravessam as propriedades ou reservas legais, seja através de áreas preservadas 
intencionalmente pelos proprietários. O problema desta pesquisa se centra no porquê da 
conservação destas áreas ao longo dos anos e suas perspectivas de conservação. Por que 
aquelas áreas foram conservadas? Que motivos levaram as famílias a conservá-las? Existe 
interesse em recuperar áreas? Se positivo, com quais finalidades? Estes motivos estão 
ligados a que modos de vida, a que histórias, a que lógicas de ocupação, uso e 
representação do espaço? Como são as perspectivas futuras de ocupação destes espaços? 
Neste sentido, existem representações sobre a realidade, ou o que existe são realidades 
distintas?  

E quanto a nós, enquanto pesquisadores, que conceitos podemos utilizar para 
melhor compreender as relações de poder, a existência ou não de representações ou a 
apreensão de diferentes cosmologias? Por fim, como os conceitos de território e de 
vínculos territoriais podem nos auxiliar nesta empreitada investigativa? 

 
O processo investigativo 
 

A pesquisa, em andamento, tem como objetivo central analisar vínculos territoriais 
estabelecidos por moradores do município de Dom Pedro de Alcântara (figura 1), no 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, e refletir sobre a importância do manejo responsável 
de atividades culturais e socioeconômicas na contribuição da manutenção dessas áreas, 
consideradas importantes para a contigüidade da biodiversidade.  

Figura 1 – Localização do Município de Dom Pedro de Alcântara no Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil 
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Como objetivos específicos, têm-se: conhecer atividades econômicas e culturais e 
seus respectivos laços de solidariedade que possibilitam ou impedem o estabelecimento de 
corredores ecológicos; identificar formas de apropriação do espaço, seus usos e 
imaginários existentes no município relacionadas à agricultura e atividades como sistema 
agrícola convencional, sistemas agroflorestais, extrativismo, engenhos de cana-de-açúcar, 
cultivo de hortaliças; relacionar antigas atividades culturais e econômicas com atuais e 
perceber de que forma elas sobreviveram ou deixaram suas marcas na paisagem; identificar 
vínculos territoriais que possibilitam o estabelecimento de corredores ecológicos. 

O instrumental de análise escolhido reflete, em parte, nossa visão de mundo 
enquanto pesquisadores. Para que o processo de análise sirva como produção de 
conhecimento e não apenas reprodução de teorias, buscaremos manter a necessária 
autonomia em discordar, quando necessário, destes referenciais teóricos, apoiando-nos nos 
resultados dos trabalhos de campo, em que o levantamento de informações está baseado, 
prioritariamente, na tríade conceitual posse, uso e simbólico. 

Por entendermos que o processo de pesquisa científica não é neutro, refletimos 
sobre onde partimos. Concordamos com o neurobiólogo e professor chileno Humberto 
Maturana ao afirmar que “[…] o que define o cientista, em sua ação como cientista, é o 
modo de explicar, o critério de aceitação de explicações que usa” (2001, p.30) e que “[…] 
o explicar é uma operação distinta da experiência que se quer explicar, ou seja, ela está na 
linguagem […]” (ibidem, p.28). Ou seja, o caminho da pesquisa e as evidências observadas 
formam conscientemente um método de investigação e pesquisa, o que, em certo sentido, 
separa as “verdades das ciências” das “verdades” e imaginários dos não-acadêmicos, que 
não possuem a necessidade e preocupação em apresentar o método escolhido para chegar a 
suas conclusões, diferentemente de qualquer pesquisa que se denomine cientifica. 

No espaço geográfico de estudo, podemos analiticamente diferenciar dois planos: o 
da natureza, representado pelos biomas Mata Atlântica e Restinga, e o da sociedade, 
representado principalmente pelo Corede Litoral Norte, onde se materializam territórios. O 
espaço é o mesmo, mas o distinguimos analiticamente tanto nas ciências quanto no 
cotidiano. O entendimento através de um ou de outro implica diferentes relações com o 
espaço, formas distintas de apropriação, uso e construções imaginárias, portanto, diferentes 
estabelecimentos de vínculos com o território. 

O conceito de vínculos territoriais que aqui utilizamos parte da argumentação de 
Álvaro Heidrich (2001, 2004, 2006), que assim o define:  

[…] resultantes das ações ou práticas sociais de condução e representação da vida 
[...] A consciência do espaço refere-se a um sentimento de pertencimento a um 
lugar ou território, consiste no campo da identidade e relaciona-se com a 
intencionalidade com a qual se faz a representação de nossas ligações, 
constroem-se os mitos e se definem os agrupamentos humanos (HEIDRICH, 
2004, p.63;56). 

O conceito é uma articulação dos conceitos de posse, uso e representação do 
espaço, que permitem ainda a articulação de outros conceitos, como paisagem, lugar, 
região, território etc. A opção por este conceito ao invés do conceito de espaço geográfico 
se dá por sua operacionalidade, sendo, portanto, uma das diversas leituras que se pode 
fazer do espaço geográfico. Por este, aqui o entendemos a partir de Milton Santos (2002), 
como um conjunto indissociável e solidário de sistemas de objetos e sistemas de ações. Na 
situação de estudo, podemos analisar a articulação desses conceitos tanto no que tange aos 
microcorredores ecológicos quanto aos estabelecimentos rurais (organograma 1).  
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Organograma 2 – Vínculos territoriais no espaço geográfico de pesquisa 

 
Os microcorredores ecológicos são uma lógica específica de relação com o espaço, 

onde animais e plantas se territorializam de forma distinta a de seres sociais. O próprio 
delineamento dos corredores corresponde a uma lógica de zoneamento, de apropriação do 
espaço, traçada por sujeitos sociais. 

A necessidade de se valorizar um “território ecológico”, os microcorredores 
ecológicos, surge da fragmentação sofrida pelo espaço original através de outras lógicas de 
apropriação do espaço. Há, concomitantemente, uma superposição de lógicas 
socioespaciais em lógicas da natureza nestas áreas, aquelas representadas por 
estabelecimentos rurais. 

O estabelecimento de microcorredores ecológicos se apresenta, desta forma, como 
uma proposta de uso do espaço. É preciso reservar atenção, constantemente, às diferenças 
de posse, uso e representações (concepções de vida; imaginário) entre os diferentes sujeitos 
moradores dessas áreas e os sujeitos proponentes destes microcorredores. 

Finalmente, a investigação sobre os motivos de manutenção de áreas preservadas 
tanto ecologicamente quanto culturalmente evoca, além do estudo de relações de poder e 
de conjunturas econômico-produtivas, uma tentativa de aproximação de subjetividades, do 
imaginário das pessoas envolvidas com o espaço geográfico específico.  

De acordo com Sylvio Gil Filho, “a territorialidade está presente em qualquer 
representação social cuja intenção seja definir as fronteiras de controle e apropriação de 
determinada realidade social” (GIL FILHO, 1999, p.6). 

O psicólogo social romeno Serge Moscovici, primeiro pensador a introduzir o 
conceito de representações sociais na psicologia social contemporânea, afirma que o 
conhecimento se dá através do universo reificado – exterior à vontade do indivíduo, onde 
se dão os desenvolvimentos das ciências, da política – e do universo consensual – que dá 
forma e torna as coisas acessíveis ao indivíduo. Embora distintos, podem transcorrer de um 
para o outro e, dessa forma, as representações sociais são criadas quando algo não familiar 
se torna familiar, através dos conceitos de ancoragem e objetivação (MOSCOVICI, 2003).  

A ancoragem é um processo que “transforma algo estranho e perturbador, que nos 
intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma 
categoria que nós pensamos ser apropriada” (MOSCOVICI, 2003, p.61), para facilitar 
assim a interpretação e compreensão da “nova” realidade. A objetivação, por sua vez, 
acontece quando o indivíduo compara algo desconhecido com algo conhecido, 
possibilitando que haja significado para o mesmo. 
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O estudo do cotidiano torna-se essencial nesta empreitada investigativa. A 
territorialidade é construída no cotidiano, onde se produzem os vínculos territoriais 
associados ao semelhante e à alteridade: “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 é a ‘face vivida’ da ‘face agida’ do poder” (RAFFESTIN, 1993, p.29-
30). 

Dessa forma, 
La territorialité humaine en tant qu'analyse de systemes de relations devient 
pour la géographie humaine un véritable paradigme qui peut permettre de 
trouver un interface entre sciences et quotidienneté, entre pratique et 
connaissance. Elle est, en tout cas, une instance réfé¬rentielle dans la solution 
des problemes qui impliquent l'espace, lato sensu, comme bien rare 
(RAFFESTIN, 1988, p.278).   

 
Brandão (1986) destaca que “[…] não é fácil separar a dimensão individual da 

construção e do exercício cotidiano da identidade de sua dimensão social. Na verdade, de 
suas várias dimensões sociais e socialmente simbólicas” (p.39), reconhecendo o papel das 
representações sociais na formação da identidade de categorias de pessoas tomadas como 
sujeitos de “grupos ideológicos”. Parte-se, portanto, do cotidiano, pelo que há de mais 
individual e de mais afetivo, para alcançar o que é sociológico; sem perder de vista que “a 
individualidade somente se realiza no grupo”, posto que “sozinhos ficamos livres, mas não 
podemos exercitar a nossa liberdade” (SANTOS, 1987, p. 78-79).  

 
Vínculos territoriais que possibilitam microcorredores ecológicos 

 
No período dos trabalhos de campo da pesquisa, que consistiram em observações 

participantes e entrevistas, 17 vínculos territoriais foram analisados (totalizando 26 
entrevistados, alguns vínculos foram avaliados com mais de um integrante da família). 
Estes abrangeram relações essencialmente capitalistas com o mercado e relações de maior 
autonomia ao mercado capitalista, como associações e cooperativas. 

A abordagem territorial, por não ser uma análise apenas de área, permite 
aproximar-se de diferentes lógicas e níveis de poder. Se num primeiro momento pensava-
se que a prática da agricultura orgânica era suficiente para o estabelecimento de 
microcorredores ecológicos na região, após os trabalhos de campo foi possível observar 
que vínculos de solidariedade entre os vizinhos são essenciais.  

Os vínculos territoriais estabelecidos a partir das necessidades de mercado são 
frágeis para a manutenção da contigüidade da biodiversidade. Mesmo quando não são de 
monocultivos, uma vez que o as tendências do mercado estipulem que a produção de 
alimentos orgânicos é mais rentável e os proprietários acatem, esta decisão será mantida ou 
modificada segundo o mercado, não garantindo a contigüidade da biodiversidade no 
tempo. Em relação à própria conectividade espacial dos fragmentos de biodiversidade 
ecológica, suas práticas não a garantem por não estabelecerem relações de solidariedade 
com seus vizinhos. A posse, o uso e as representações do espaço são frágeis perante o 
mercado capitalista. A relação com a saúde é paliativa (consumo de remédios alopáticos), 
o lazer se encontra fora da propriedade rural (hábitos urbanos), a concepção de uma boa 
qualidade de vida está vinculada ao consumo de objetos.   

Já os vínculos territoriais estabelecidos a partir de concepções mais complexas 
sobre a vida permitem um estabelecimento e uma manutenção de microcorredores 
ecológicos mais estável: a relação com a saúde é preventiva (preocupação com o consumo 
de alimentos saudáveis), o lazer se encontra na propriedade rural (hábitos rurais), a 
concepção de uma boa qualidade de vida está vinculada à autonomia da vida a partir da 
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propriedade rural. Pratica-se agricultura orgânica e o sistema agroflorestal não por uma 
questão de exigência de mercado, mas antes pela preocupação com a saúde da família e do 
consumidor. A preocupação com a autonomia também é reflexo nas relações 
cooperativistas e de solidariedade com os vizinhos que apreendem a vida de forma 
semelhante.  

 O estudo dos vínculos territoriais existentes nas áreas de microcorredores 
ecológicos possibilita a não homogeneização dos seres humanos como simples seres 
predatórios e de degradação ambiental por excelência, aliando à diversidade cultural a 
diversidade do uso do solo e a identificação de relações sociais mais justas. Conforme 
Rogério Haesbaert (2004, p.370), “(…) para poder ‘amar tudo o que existe’ e construir 
territórios efetivamente – o que significa, sobretudo, ‘afetivamente’ – apropriados, é 
necessário, primeiro, acabar com toda exploração e indiferença dos homens entre si e dos 
homens para com a própria ‘natureza’”. 

Embora estratégias territoriais tenham custos menores (não se atendo a valores 
monetários) que aquelas não-territoriais, as fiscalizações são insuficientes e as repreensões 
ineficientes. São necessárias estratégias de sensibilização e valorização de saberes que 
respeitem os ecossistemas. Apesar de serem estratégias não-territoriais, estão fortemente 
ligadas aos vínculos territoriais estabelecidos, e conhecê-los é fundamental para suas 
concretizações. 
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