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Dedico esta tese aos que:
Resistem às imposições do “espaço abstrato”;
Buscam e mantêm na sua prática cotidiana um modo de vida na
“diferença”;
Lutam pelos Direitos da Natureza, incluídos os Direitos Humanos;
Acreditam na utopia;
Escutam e expressam as vozes da Mãe Terra.
Dedico, especialmente, aos fortes e incansáveis guerreiros
que lutam pela preservação da Serra do Gandarela.
3

	
  

Agradecimentos
Em especial, agradeço ao meu orientador, Prof. Roberto Monte-Mór, pela sua
confiança em mim, pelos seus ensinamentos, por me ajudar a ler Henri Lefebvre, e
por ter e incentivar a liberdade do pensamento.
À CAPES, por ter me proporcionado a bolsa CAPES-Reuni que me permitiu
dedicação à tese e a prática da docência.
Ao Rogério Palhares, meu amigo e tutor em docência, pela atenção comigo, apoio e
estímulo constantes, pela companhia e aprendizado nas aulas.
Ao Joan Martínez-Alier, meu supervisor do período de 10 meses de estágio doutoral
junto ao Instituto de Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Autônoma de
Barcelona (ICTA-UAB). Agradeço pela oportunidade de pesquisa e experiência de
vida na Espanha, e por ter me colocado em contato com o autor Ernst Bloch.
À Profa. Andrea Zhouri, pelas disciplinas da sociologia e antropologia que me
apresentaram Pierre Bourdieu e demais autores de relevância na tese.
À Profa. Heloísa Costa, pelas aulas na Geografia e encontros em eventos em
Brasília, Natal e Recife, que me auxiliaram no início da estruturação da tese.
Aos demais professores que me proporcionaram tantos conhecimentos e
amadurecimento na pesquisa.
À coordenadora do NPGAU, Profa. Fernanda Borges, às secretárias Renata e Paula
do NPGAU, e Lucília do CEDEPLAR, por contribuírem com todo auxílio necessário.
Aos integrantes e parceiros do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela,
pelas entrevistas concedidas e pela luta constante. Avança Gandarela!
Ao Danilo Siqueira pela compreensão nos meus momentos de silêncio para a escrita
da tese, pela escuta nos momentos de compartilhar as ideias, por incentivar o meu
pensamento a fluir, pelo amor e companhia na vida.
Aos meus pais, irmão e familiares pelo amor, estímulo e apoio constantes, e minha
“cachorrinha” chamada Lua, pela alegria que me dá.
Às pesquisadoras do ICTA-UAB, em especial Irina Velicu pelos questionamentos
levantados; ao Felipe Sudré, pelas dicas e apoio; aos colegas da disciplina sobre
Henri Lefebvre que proporcionaram excelentes discussões “metafilosóficas”; ao
Edler Oliveira, por me acompanhar no período final da docência e pelos incentivos
ao meu trabalho; à Bianca Custódio pela amizade e ajuda para desenhar o “espaço
da resistência” em três dimensões.
A todos os amigos que cruzaram o meu caminho e deixaram um pouco de si e
levaram um pouco de mim (citando Antoine de Saint-Exupéry), e esta troca me faz
crescer.
À grandiosidade da Mãe Terra que me deu força interior para superar as dificuldades
e seguir nesta longa jornada da tese. Uma tese que vivi e com ela aprendi, ela faz
parte da minha trajetória de vida.

4

	
  

“Nós precisamos é deixar o ferro e o ouro lá,
com as cangas, e as águas
sendo guardadas no subterrâneo. (...)
Nosso modo de viver é que tem que mudar,
e esse modo de viver, segundo alguns sábios,
(...) é o que vem pelo coração.”
(ENTREVISTADO-F)
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RESUMO

O espaço da resistência na Serra do Gandarela se configura na prática espacial e,
ao mesmo tempo, na representação da diferença. Esta afirmativa inicial é a
orientadora da formulação teórico-prática desenvolvida ao longo da tese. Construir a
noção do “espaço da resistência” na Serra do Gandarela e suas representações é o
objetivo desta pesquisa. Parto da teoria do espaço de Henri Lefebvre e retorno à ela
com a contribuição teórica do “espaço da resistência”, inspirada pelas reflexões
sobre o conflito ambiental na Serra do Gandarela, e a compreensão da doxa de
Pierre Bourdieu. Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estado de
Minas Gerais/Brasil, a Serra do Gandarela é motivo de disputa política sobre o seu
uso. A partir da ameaça da mineração de ferro surge um movimento de resistência
que tem conquistado êxito em impedir a atividade minerária na região, e defendido
especialmente as suas águas. Este movimento de resistência vai além do
instrumental da proposta de criação de unidades de conservação para bloquear a
mineração, ele desconstrói o discurso econômico da mineradora, apresenta
proposta econômica alternativa, e vislumbra “outros mundos”, outra relação homemnatureza. Esta pesquisa trata de uma “metafilosofia”, como aborda Lefebvre, em que
o conhecimento não está desvinculado da prática. A metodologia qualitativa
compreende mais de dois anos de observação participante e entrevistas em
profundidade junto ao movimento de resistência: “A nossa luta é diferente (...) É
outro olhar, é outro raciocínio”, diz o entrevistado. O espaço da resistência que
proponho serve como elo que transita de forma dialética entre o espaço abstrato e o
espaço diferencial, é o primeiro momento da diferença. A pesquisa alcançou três
representações do espaço da resistência: os “instrumentos”, as “contraposições” e a
necessária “utopia”, uma utopia “concreta” e “sutil” que, através do movimento
“possível-impossível”, desafia a realidade imposta. Estas representações traduzem
para a “teoria” os pensamentos, anseios e inspirações que influenciam as
estratégias e suas consequentes ações e impactos na “prática” social das lutas por
territórios, comunidades e modos de vida. No final, é no território onde se
materializam as representações do espaço com maior poder na disputa política. Este
trabalho contribui à compreensão das diversas dimensões da resistência na Serra
do Gandarela, gera reflexões sobre as representações que existem sobre o espaço,
traz a perspectiva espacial para a análise do conflito ambiental, contextualiza as
falas dos entrevistados junto a conceitos e filosofias de vida afins, e lança
questionamentos na direção da diferença, da emancipação do pensar, sentir e viver.
Palavras-chaves: espaço, conflito ambiental, resistência, Henri Lefebvre, Serra do
Gandarela, diferença.
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ABSTRACT
The resistance space in the Serra do Gandarela (Gandarela Mountain Range) set up
in the spatial practice and at the same time in the representation of the difference.
This initial statement guides the theoretical and practical formulation developed
throughout this thesis. This research aims to build the notion of "resistance space" in
the Serra do Gandarela and its representations. This study is based on Henri
Lefebvre’s space theory and then returns to it with the theoretical contribution of the
“resistance space” inspired by reflections on the environmental conflict in the Serra
do Gandarela and the understanding of “doxa” of Pierre Bourdieu. The Serra do
Gandarela is located in the metropolitan area of Belo Horizonte municipality, Minas
Gerais State/Brazil, and its use is politically disputed due to the iron mining threat; a
resistance movement arises that has gained success in preventing mining activity in
the region and especially defending its waters. This resistance movement goes
beyond the instruments for creation proposal of conservation units to block mining; it
deconstructs the economic discourse of the mining company, presents alternative
economic proposal, and glimpses "other worlds", another man-nature relationship.
This research addresses a "metaphilosophy" according to Lefebvre, in which
knowledge is not divorced from practice. The qualitative methodology comprises
more than two years of participant observation and in-depth interviews with the
resistance movement: "Our struggle is different (...) It is a different view, it is another
reasoning", says the interviewee. The proposed resistance space serves as a link
that moves dialectically between the abstract space and the differential space; it is
the first moment of the difference. This research reached three representations of the
resistance space: the "instruments"; the "contrapositions"; and the necessary
"utopia", a "concrete" and "subtle" utopia that defies the imposed reality by shifting
"possible-impossible". These representations translate to the "theory" the thoughts,
desires, and inspirations that influence the strategies and their consequent actions
and impacts on the social "practice" of struggles for territories, communities, and
lifestyles. Ultimately, it is in the territory where the space representations are
materialized with higher power in the political dispute. This study contributes for
understanding the various dimensions of resistance in the Serra do Gandarela,
generates reflections on the existing representations about the space, brings the
spatial perspective for the analysis of environmental conflict, contextualizes the
interviewees’ discourse with concepts and related philosophies of life, and launches
questionings that go in the direction of the difference, the emancipation of thinking,
feeling, and living.

	
  
Keywords: space, environmental conflict, resistance, Henri Lefebvre, Serra do
Gandarela, difference.
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RESUMEN
El espacio de la resistencia en la Serra do Gandarela se configura en la práctica
espacial y, al mismo tiempo, en la representación de la diferencia. Esta afirmación
inicial conduce la formulación teórico-práctica desarrollada en esta tesis. El objetivo
de esta investigación es construir la noción de “espacio de la resistencia” en la Serra
do Gandarela y sus representaciones. Parto de la teoría del espacio de Henri
Lefebvre y vuelvo a ella con la contribución teórica del “espacio de la resistencia”,
inspirada por las reflexiones acerca del conflicto ambiental en la Serra do Gandarela
y la comprensión de la “doxa” de Pierre Bourdieu. Situada en el Área Metropolitana
de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais/Brasil, la Serra do Gandarela es motivo
de disputa política sobre su uso. A raíz de la amenaza de la minería de hierro se
forma un movimiento de resistencia que va teniendo éxito en evitar la actividad
minera en la región, defendiendo especialmente sus aguas. Este movimiento de
resistencia va más allá del fin instrumental de proponer la creación de unidades de
conservación para impedir la minería, él deconstruye el discurso económico de las
mineras, presenta una propuesta económica alternativa, y vislumbra “otros mundos”,
otra relación hombre-naturaleza. Esta investigación trata de una “metafilosofía”,
según plantea Lefebvre, en la cual el conocimiento no está disociado de la práctica.
La metodología cualitativa abarca más de dos años de observación participante y la
realización de entrevistas en profundidad con el movimiento de resistencia: “Nuestra
lucha es distinta (…) Es otra mirada, es otro razonamiento”, dice el entrevistado. El
espacio de la resistencia que propongo sirve como eslabón que transita de forma
dialéctica entre el espacio abstracto y el espacio diferencial, es el primer momento
de la diferencia. La investigación da lugar a tres representaciones del espacio de la
resistencia: los “instrumentos”, las “contraposiciones” y la necesaria “utopía”, una
utopía “concreta” y “sutil” que, a través del movimiento “posible-imposible”, desafía la
realidad impuesta. Estas representaciones traducen a la “teoría” los pensamientos,
anhelos e inspiraciones que influyen en las estrategias y sus consecuentes acciones
e impactos en la “práctica” social de las luchas por los territorios, las comunidades y
los modos de vida. En definitiva, es en el territorio donde se materializan las
representaciones del espacio con mayor poder en la disputa política. Este trabajo
contribuye a la comprensión de las distintas dimensiones de la resistencia en la
Serra do Gandarela, genera reflexiones acerca de las representaciones existentes
sobre el espacio, trae la perspectiva espacial para la análisis del conflicto ambiental,
contextualiza el discurso de los entrevistados con conceptos y filosofías de vida
afines, y propone cuestionamientos hacia la diferencia, la emancipación del pensar,
del sentir y del vivir.
Palabras clave: espacio, conflicto ambiental, resistencia, Henri Lefebvre, Serra do
Gandarela, diferencia.
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CAPÍTULO 01
INTRODUÇÃO
à pesquisa

19

	
  

1. INTRODUÇÃO à pesquisa
O espaço da resistência na Serra do Gandarela se configura na prática
espacial e, ao mesmo tempo, na representação da diferença. Esta afirmativa
inicial é a orientadora da formulação teórico-prática desenvolvida ao longo da
tese.
1.1 Surge a pesquisa
A pesquisa foi inspirada pela reflexão sobre o conflito ambiental na Serra do
Gandarela realizada concomitante com as leituras especialmente de Henri
Lefebvre e a doxa de Pierre Bourdieu. O presente estudo parte da teoria do
espaço de Henri Lefebvre e retorna à ela com a hipótese do espaço da
resistência, que incorpora tanto o espaço abstrato quanto o diferencial.
Apesar desta tese tratar de um “conflito ambiental territorial” (ZHOURI;
LASCHEFSKI, 2010), ela não se configura no formato em que as pesquisas
desta temática seguem; assim como não é exclusivamente teórica, pois
busca-se uma relação dialética entre teoria e prática, como nos ensinam
Lefebvre (2008) e Bourdieu (2004).
Este trabalho traz uma outra abordagem do conflito ambiental, através de sua
análise espacial, ou seja, é a dimensão espacial que trago para a reflexão
sobre o conflito. A pesquisa justifica-se pela atualidade e pertinência do tema
no contexto do boom da mineração (capítulo 2.1), ao mesmo tempo em que
se resgatam diferentes filosofias de vida e de relações homem-natureza
(capítulo 5).
Meu trabalho Coelho-de-Souza (2012) foi o despertar do pensamento inicial
que me conduziu ao tema do doutorado, e em Coelho-de-Souza (2013) estão
os meus estudos iniciais para esta pesquisa. Outros trabalhos acadêmicos
que abordam a Serra do Gandarela, tais como Lamounier (2009), Carmo
(2010), Coelho (2012), Sanches (2012), Rojas (2014), Fonseca (2014) e
Faria (2014) foram importantes para observar os diferentes pontos de vista
sobre o mesmo território.
A Serra do Gandarela localiza-se na porção nordeste do Quadrilátero
“Ferrífero/Aquífero”, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e abriga a
área mais significativa ainda intacta de campos ferruginosos na região central
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do estado de Minas Gerais, Brasil (BRASIL, 2010a). A figura 01 abaixo
mostra a localização da Serra do Gandarela.

Figura 01: Localização da Serra do Gandarela no contexto do Quadrilátero
“Ferrífero/Aquífero” em Minas Gerais. Fonte: Danilo Siqueira (cedido).

O conflito ambiental se apresenta com propostas de modos opostos e
incompatíveis de uso do território, sendo ambas legitimadas pela legislação
vigente. A luta se dá pelo poder de definir qual uso vai vigorar. O conflito
nasceu com o interesse da empresa mineradora multinacional Vale S.A. de
realizar um megaprojeto de mineração de ferro à céu aberto em local de
relevância ambiental, com sua atividade capaz de destruir o sistema
geomorfológico responsável pelo armazenamento do potencial hídrico que
contribui significativamente ao abastecimento público de água da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Visto de forma simplificada, trata-se de um embate entre a preservação de
importantes atributos ambientais (BRASIL, 2010a) através de um mosaico de
Unidades de Conservação (UCs); e a exploração do minério de ferro de
grande valor econômico. Porém, a hipótese levantada nesta pesquisa vai
além da estratégia de resistência expressa na criação de UCs para bloquear
a mineração. A pesquisa expõe o questionamento do movimento de
resistência sobre a devastação dos bens naturais para benefício econômico,
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e incorpora a utopia concreta de outros modos de vida e compreensão de
mundo.
Temos que ser objetivos, ou seja, ter uma “distância crítica em relação à
realidade”, diz Boaventura de Sousa Santos (2011, p.57), mas “não podemos
ser neutros”, pois “vivemos em sociedades muito injustas” (p.23). Assim,
exponho que devido a minha trajetória, que passa por organizações não
governamentais ambientalistas, decidi por fazer uma análise do caso a partir
do ponto de vista do seu movimento de resistência, o Movimento pela
Preservação da Serra do Gandarela (MPSG), sem desconsiderar os demais
agentes sociais que são apresentados junto ao caso.
Compreendo que o espaço da resistência surge como contraposição ao
espaço impactado ou ameaçado pelo modelo dominante de uso do espaço
para fins de acumulação do capital. Nesta pesquisa evidencio a noção de
“ameaçados” e não só “atingidos”.
Mas como fazer uma análise do conflito ambiental, do ponto de vista do
movimento de resistência, através da teoria do espaço de Henri Lefebvre? O
que isso contribui para a compreensão da resistência e da prática no
território? Como realizar um entendimento espacial do conflito ambiental?
Estas foram algumas das inquietações que estimularam o início da pesquisa.
A principal hipótese defendida nesta tese é a proposição do “espaço da
resistência” como elo que transita entre o espaço abstrato e o espaço
diferencial, a qual insiro dentro da teoria do espaço de Henri Lefebvre. O
desdobramento da hipótese principal propõe o espaço da resistência em três
representações dialéticas – os instrumentos, as contraposições e as utopias
– dentro das quais os agentes sociais se movimentam. A estrutura teóricoprática da tese é expressa na figura 02 a seguir.
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Figura 02: Ilustração da construção inicial da tese. Fonte: elaboração própria.

Do conflito ambiental destaco o ponto de vista do seu movimento de
resistência. Da teoria do espaço de Henri Lefebvre faço o recorte do espaço
abstrato e do espaço diferencial, cuja compreensão é auxiliada pelo conceito
da doxa de Pierre Bourdieu. Assim, o objetivo da pesquisa é construir a
noção do “espaço da resistência” na Serra do Gandarela e suas
representações.
Defendo que a ênfase dada pelos agentes sociais a determinada
representação do espaço da resistência interfere em suas estratégias sobre o
território. Diegues (1996, p.303, grifo nosso) observa a importância de se
“analisar o sistema de representações que os indivíduos e grupos fazem de
seu ambiente, pois é a partir delas que eles agem sobre o meio ambiente”.
(...) os recursos materiais territorializados estão, permanentemente, sendo
disputados por distintos projetos. Estes projetos lhes atribuem sentidos
propriamente utilitários, mas também sentidos simbólicos relativos às
práticas culturais mais amplas que ultrapassam o campo da produção
material da existência das sociedades. Os diferentes grupos socioculturais
integram assim o mundo material a seus diferentes projetos, propósitos e
sentidos. O espaço é consequentemente composto pela superposição dos
múltiplos territórios concebidos, desenhados e experimentados pela
diversidade de projetos e atores que compõem a trama social (ACSELRAD,
2001, p.92).
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Por fim, esclareço que a pesquisa limita-se a propor o espaço da resistência
a partir da análise do conflito na Serra do Gandarela, ou seja, é um recorte da
resistência na temática ambiental, a partir de um lugar específico, cuja
resistência se dá contra uma ameaça.
1.1.1 Metodologia
Esta é uma pesquisa qualitativa. Delinearam-se três grandes etapas de
pesquisa: a etapa exploratória; a etapa do conhecimento aprofundado do
caso e dos principais autores; e a etapa de reflexão e proposição.
Na etapa exploratória eu estava na busca de um conflito ambiental para
analisar, tendo já durante o primeiro ano da pesquisa conhecido e decidido
pelo caso na Serra do Gandarela. A escolha do objeto empírico teve as
seguintes premissas: a existência no território de um conflito ambiental de
grandes proporções, elementos que justificassem as noções opostas de uso
e valoração do mesmo território, e agentes sociais representativos de ambos
os lados.
Desde o início eu já tinha tomado a decisão de analisar o caso a partir do
ponto de vista do movimento de resistência, e no caso da Serra do Gandarela
eu percebi o potencial do movimento que tem conseguido bloquear a
mineração em Minas Gerais, tem uma atuação constante, e um discurso que
vai além da crítica.
Estes “pré-requisitos” somados à disponibilidade de dados, pessoas de
contato e a existência presente do conflito, resultaram na escolha do caso na
Serra do Gandarela. A partir de então, eu passei a frequentar palestras
ministradas por integrantes e parceiros do movimento de resistência para
compreender melhor o caso, e fiz inicialmente entrevistas breves não
estruturadas com as pessoas que fui conhecendo dentro do contexto.
Paralelamente, eu estava frequentando disciplinas na pós-graduação da
UFMG, na Arquitetura e Urbanismo, Economia, Geografia, Sociologia e
Antropologia, que me proporcionaram o conhecimento aprofundado dos
principais autores de estruturação da tese, Henri Lefebvre e Pierre Bourdieu,
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entre outras referências relevantes que contribuíram para a realização desta
pesquisa.
O processo de transição entre a etapa exploratória e a de conhecimento
aprofundado do caso e dos autores para realizar o recorte da tese é muito
sutil, na medida em que o conhecimento vai aumentando, a exploração da
mente por possíveis hipóteses vai aflorando.
Para a análise do conflito ambiental realizei um estudo de caso. Para
Goldenberg (1998, p.33-34) o estudo de caso tem por objetivo “apreender a
totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso
concreto”, trata-se de “um mergulho profundo e exaustivo em um objeto
delimitado”. Para tanto, utilizei dos seguintes métodos: coleta de dados
documental, observação participante, diário de pesquisa, entrevistas em
profundidade e análise de conteúdo.
Foi realizada coleta de dados documental na Superintendência Regional de
Regularização Ambiental - Central/Metropolitana de Belo Horizonte/MG
(SUPRAM-CM), conforme descrito no item 3.2.1, assim como no Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), exposto no item
3.2.2; além da leitura de jornais da região, e de materiais elaborados e
fornecidos pelo próprio movimento de resistência. A análise dos dados
coletados foi realizada para a descrição e compreensão do caso na tese.
Porém, o caso não é detalhado pois este não é o objetivo desta pesquisa. É
apresentado o histórico do conflito que permite o seu entendimento. A
exposição do caso não tem a preocupação de estar completa, pois trata-se
de um conflito complexo, dinâmico e em andamento, tendo atualizado até a
entrega final da tese apenas os dados de maior relevância para esta
pesquisa.
Dentro do movimento de resistência realizei a observação participante. Esta é
definida pelo processo no qual o pesquisador observa uma situação social
com a finalidade de realizar uma investigação científica (MINAYO, 2007). O
observador se coloca em relação direta com seus interlocutores, assim, o
observador faz parte do contexto sob sua observação “e, sem dúvida,
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modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como é modificado
pessoalmente” (p. 70).
Devido

a

minha

trajetória

pessoal

de

participação

em

movimento

ambientalista me senti estimulada em fazer parte do Movimento pela
Preservação da Serra do Gandarela (MPSG). Mesmo assim, a minha
condição de pesquisadora foi sempre conhecida junto aos demais. Tive
participação em reuniões, em atividades públicas e coletivas, e na troca de
correios eletrônicos. Realizei a observação participante durante mais de dois
anos do período da tese, desde final de 2011 até 2013 de forma presencial, e
em 2014 somente por correio eletrônico.
A ferramenta do diário de pesquisa teve mais função no início da
investigação, mas esteve presente até o final. O diário de pesquisa é,
conforme Gibbs (2009, p.45), um caderno de notas no qual os pesquisadores
“registram as suas ideias, discussões com colegas, noções sobre o próprio
processo de pesquisa e qualquer outra informação pertinente ao processo
como um todo e à análise de dados”. Ainda tenho o hábito de escrever no
papel meus principais pensamentos e ideias antes de colocá-los no
computador.
Um dos principais métodos que proporcionou a construção da tese foram as
entrevistas em profundidade. Para Gibbs (2009) a entrevista em profundidade
pode permitir que as pessoas falem detalhadamente sobre questões que, em
geral, não abordariam. Para Minayo (2007) a entrevista refere-se à
informação construída diretamente no diálogo com o indivíduo, ela trata da
reflexão do próprio sujeito sobre a sua representação da realidade que
vivencia.
Goldenberg (1998) e Serra (2006) concordam que em muitos casos as
pessoas devem ser protegidas pelo anonimato. Na presente pesquisa a
identidade dos entrevistados é preservada, especialmente devido às notícias
de que há espionagem da Vale contra os movimentos sociais (AIAV, 2013).
Por isto, independente do entrevistado ser homem ou mulher, este é sempre
denominado no masculino.
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Foram realizadas 17 entrevistas em profundidade com integrantes, ou que se
denominaram parceiros do Movimento pela Preservação da Serra do
Gandarela. Dentre estes entrevistados têm pessoas que são moradores de
Rio Acima, Caeté, Raposos e André do Mato Dentro na região da Serra do
Gandarela, e outros que são moradores de Belo Horizonte. O nível escolar
varia, mas a maioria deles têm curso superior completo e alguns pósgraduação, inclusive com doutorado. Economicamente são pessoas da
classe média, com alguns de classe média alta, e uma exceção dos
entrevistados que se caracteriza como de classe baixa. A faixa etária é
bastante ampla, entre 25 e 65 anos, sendo que a maioria está acima dos 45
anos de idade. As entrevistas ocorreram nos anos 2012 e 2013, e tiveram
duração média de 2 horas, sendo a mais curta de 1 hora e a mais longa de 3
horas e meia.
Para decidir a quantidade de entrevistas realizadas e as que seriam
transcritas para a tese foi utilizado o critério denominado de “saturação”
(PEREIRA, 1991; DESLANDES, 2007). Trata-se de quando se torna visível a
lógica subjacente, quando cada nova informação confirma a precedente
(PEREIRA, 1991). Ou seja, interrompe-se a descrição dos argumentos dos
agentes sociais quando as suas explicações começam a ter uma
regularidade de apresentação (DESLANDES, 2007).
Para a realização das entrevistas o critério da saturação foi mais aberto, mas
para a transcrição para a tese tive maior rigor. Para este último, selecionei
aquelas em que o entrevistado se considera integrante do MPSG, e não
apenas parceiro, e escolhi aqueles entrevistados que suas falas sintetizavam
os pontos de interesse para a pesquisa. Por esta razão, das 17 entrevistas
realizadas como o movimento de resistência, somente 7 aparecem neste
trabalho, com denominação de “Entrevistado” desde a letra “A” até a “G”. De
todo modo, todas as 17 entrevistas realizadas foram fundamentais para a
compreensão do caso e lançamento das hipóteses.
As entrevistas selecionadas não foram transcritas na íntegra, pois segui a
orientação de Gibbs (2009) que não vê necessidade de transcrever toda a
informação, pode-se transcrever apenas partes da gravação, e para o
restante faz-se anotações sobre os pontos-chave do que foi dito. Somente
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algumas partes significativas das falas foram transcritas literalmente para
comporem o corpo do trabalho.
Queiroz (1991) observa que o pesquisador ao construir o formato da
entrevista já efetua o seu recorte da realidade, já inicia a sua análise. Para a
autora, diante da entrevista obtida, efetuam-se os cortes do conteúdo para,
em seguida, trazer à pesquisa o conteúdo e as informações que interessam,
e o levantamento de outros temas que podem surgir como importantes.
Thompson (1992) sugere entrevistas abertas, deixando livre o entrevistado
para expor sua maneira de ver o conflito, seus pontos de vista sobre a
problemática. Porém, o autor considera que a entrevista completamente livre
não pode existir, é preciso estabelecer o contexto, o objetivo da pesquisa, e,
pelo menos, uma pergunta inicial precisa ser feita. O autor recomenda que
mais perguntas sejam feitas, mesmo que abertas, de forma a incentivar que
os relatos sigam.
Nas entrevistas em profundidade que efetuei me deixei ser guiada pelo
interesse do entrevistado em falar, eu não tinha qualquer pergunta pronta
escrita em papel, apenas temas em mente. Eu iniciava a entrevista pedindo
ao entrevistado para se apresentar e dizer a sua relação com o caso, e nos
momentos de pausa do entrevistado eu lançava perguntas para compreender
as suas estratégias de resistência, a sua opinião sobre a mineração e as
unidades de conservação, o que o Gandarela lhe representa, as suas visões
de mundo e o seu papel diante do conflito.
Importante para mim foi receber de alguns entrevistados o retorno positivo da
entrevista, elogios com relação à sua condução livre. A liberdade das falas
também promoveu alguns momentos de emoção durante as entrevistas, e foi
gratificante ter recebido muitos abraços.
Foram realizadas entrevistas em profundidade também com um funcionário
da Vale (item 2.2), outro do ICMBio que auxiliou na compreensão dos
processos das UCs, e da SUPRAM-CM (item 3.2.1). Estas entrevistas
somadas às 17 dos integrantes do Movimento pela Preservação da Serra do
Gandarela completam um total de 20 entrevistas em profundidade realizadas
nesta pesquisa. Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento
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dos entrevistados, com exceção daquela com o funcionário da Vale que não
permitiu o uso do gravador.
Para a análise de conteúdo das entrevistas segui o procedimento
metodológico que aborda Gomes (2007). O autor trata da decomposição do
material analisado de acordo com as unidades escolhidas, seguida da
categorização e exposição dos achados, inferências, e, a interpretação dos
resultados com auxílio da fundamentação teórica.
Por meio destes procedimentos procura-se “atribuir um grau de significação
mais amplo dos conteúdos analisados” (GOMES, 2007, p.90). Em outras
palavras, procurei compreender o conteúdo das entrevistas de uma forma
mais profunda que uma simples escuta. A partir do contexto do caso procurei
observar as motivações, valores e posicionamentos envolvidos nas falas.
Para a análise e síntese dos depoimentos fragmentei cada entrevista por
tópicos, e em seguida uni os tópicos comuns e introduzi junto às falas dos
entrevistados os autores de referência para cada tema abordado. Assim,
construí um diálogo entre a experiência concreta e a teoria, entre a prática
política e o saber científico.
Finalmente, a etapa de reflexão e proposição é a etapa mais criativa do
próprio pesquisador, é onde se realiza o avanço do conhecimento
proporcionado pela pesquisa. Ela inicia de forma simultânea e como
consequência da compreensão aprofundada do caso e dos principais
autores. Nesta etapa consegui com todo o apanhado de referências teóricas
e práticas criar a hipótese do espaço da resistência para defendê-la ao longo
da tese.
1.1.2 Estrutura da tese
A construção da hipótese do espaço da resistência na Serra do Gandarela e
suas representações é o que estrutura a tese.
O primeiro capítulo introduz a tese, apresenta o seu objetivo, hipóteses,
justificativas, premissas, limitações, metodologia, e introduz a teoria do
espaço de Henri Lefebvre.
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O segundo capítulo apresenta o histórico do caso na Serra do Gandarela
pelos seus principais atores atuantes. Este capítulo contextualiza o conflito
ambiental com relação à atividade minerária, apresenta o histórico da
mineradora e do movimento de resistência, e traz referências que situam a
pesquisa junto a conceitos já consolidados.
Os capítulos três, quatro e cinco defendem as representações propostas do
espaço da resistência: os instrumentos, as contraposições e as utopias,
respectivamente. Nestes capítulos o conflito ambiental na Serra do
Gandarela segue sendo exposto através da apresentação de dados e
entrevistas. Em cada capítulo eu inicio com o recorte da teoria do espaço de
Lefebvre pertinente a cada representação do espaço da resistência. Em
seguida são expostas as falas dos entrevistados junto com autores, assim
promovo a relação das entrevistas com referenciais.
O capítulo três apresenta o espaço abstrato e os instrumentos que fazem
parte do conflito ambiental na Serra do Gandarela. O capítulo quatro
expressa as contradições do espaço abstrato, os questionamentos do
movimento de resistência quanto à atividade minerária, sua relação com
conceitos tais como pós-extrativismo, perspectivas pós-desenvolvimento,
entre outros. O capítulo cinco descreve o espaço diferencial e a dimensão da
utopia nas obras de Lefebvre e de Ernst Bloch. As falas dos entrevistados
são relacionadas especialmente aos conceitos da utopia concreta, dos
Comuns1, e a filosofia de vida do Bem Viver.
O capítulo seis é a apresentação da principal contribuição desta pesquisa. É
necessário percorrer toda a tese para que haja a compreensão deste
capítulo. É preciso que haja especialmente o entendimento tanto do espaço
abstrato e diferencial de Henri Lefebvre, quanto das falas dos entrevistados
sobre a Serra do Gandarela, e do conceito da doxa de Pierre Bourdieu,
sendo este último exposto no início deste capítulo. Neste momento, a
construção teórico-prática que proponho do espaço da resistência com suas
representações é detalhada, há o fechamento das ideias que compõem a
tese, e questionamentos que lançam para outras reflexões.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Os “Comuns” aparecem com letra inicial maiúscula pois se refere ao conceito dos Comuns
exposto ao longo da tese, assim como o “Bem Viver”, a “Biocivilização” e o “Ubuntu”.
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Finalmente, o capítulo sete é o de conclusão do presente trabalho.
1.2 Introdução à teoria do espaço de Henri Lefebvre
Henri Lefebvre (1901-1991), filósofo e sociólogo francês, expõe o espaço no
nível “teórico”, mas isso não significa que está ausente ou distante da prática,
pelo contrário, o autor justifica que o “conhecimento” não se encontra mais
separado da “prática”, a isto chama de “metafilosofia2” (LEFEBVRE, 2008).
Para Lefebvre (1991) o objetivo desta luta teórica (vinculada à prática) é o de
reunir o que foi separado, e discernir o que foi confundido.
Bourdieu (2010), outro autor fundamental desta tese, concorda que é
necessária uma pesquisa inseparavelmente “teórica” e “empírica” ao se
abordar o espaço social. Além disso, Lefebvre (2008) apresenta críticas num
conceito “operatório” que trata os questionamentos: “Por quê? Para quem?
No interesse de quem?” (LEFEBVRE, 2008, p.36).
Lefebvre (1991)3 distingue a “problemática do espaço” e a “prática espacial”.
Ele explica que a “problemática do espaço” só se pode formular a partir de
um

plano

teórico,

enquanto

que

a

“prática

espacial”

se

observa

empiricamente. A problemática (teórica) se compõe de interrogações sobre
as conexões entre o “espaço mental” e o “espaço social”, suas ligações com
a natureza e com a lógica, explica o autor. A prática espacial (empírica) se
constata, se descreve, se analisa nos seus diversos níveis: na arquitetura, no
urbanismo, na vida cotidiana, na realidade urbana, conforme o autor.
Lefebvre (2008) apresenta vários “métodos” e “abordagens”, em diferentes
níveis de reflexão, no que concerne ao espaço. Porém, para o autor, não se
pode pressupor uma “lógica preexistente”, pois isso significaria atribuir uma
“coerência já alcançada”, se há uma “lógica”, um “sistema”, é preciso
“descobri-lo” e “mostrá-lo”, é preciso “chegar” a ele, ao invés de partir dele.
(...) é possível que o espaço desempenhe um papel ou uma função decisiva
no estabelecimento de uma totalidade, de uma lógica, de um sistema,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Todos os termos e conceitos característicos da obra de Henri Lefebvre que são utilizados
na escrita da tese, assim como palavras que auxiliam na sua compreensão, são colocados
entre aspas ao longo da tese nos itens que se referem ao autor.
3
A referência utilizada de Lefebvre (1991), do livro “A Produção do Espaço”, foi, em sua
maioria, lida na versão em processo de tradução por Doralice Barros Pereira e Sérgio
Martins do IGC/UFMG. A versão lida foi disponibilizada para estudos sobre Lefebvre no
NPGAU/UFMG ao longo do ano de 2012.
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precisamente quando não se pode deduzi-lo desse sistema, dessa lógica,
dessa totalidade. É preciso, ao contrário, mostrar sua função nesta
perspectiva (LEFEBVRE, 2008, p.39).

Para Lefebvre (2008) a questão não é “o que é o espaço?”, mas qual é a
inserção do espaço “na prática social, econômica ou política, industrial ou
urbana?” (p.39-40). Lefebvre (2008) apresenta, analisa e critica “hipóteses”
do espaço, as quais apresento a seguir.
Milton Santos (2008) auxilia na diferenciação entre espaço e território. A
configuração territorial sugere o conjunto formado pelos sistemas naturais
existentes e pelos acréscimos impostos pelos homens, numa realidade
material. O espaço, por sua vez, reúne a materialidade e a vida que a anima,
dada pelas relações sociais (SANTOS, 2008).
As hipóteses do espaço
Na “primeira hipótese” o espaço é a forma “pura”, “sem conteúdo”, expõe
Lefebvre (2008), o seu conceito “exclui a ideologia”, é “neutro”, apresenta-se
como modelo de “coerência” que se desenvolve no “espaço mental”. É o
espaço das “matemáticas” e da “filosofia”, continua o autor.
Lefebvre (2008) critica esta hipótese, pois ela acaba com o “tempo histórico”
e o “tempo vivido”. O autor exemplifica que esta é a teoria dos arquitetos que
se veem como “senhores do espaço”, “capazes de operar, na sociedade, sua
concepção e sua definição de espaço” (LEFEBVRE, 2008, p.43).
É um lugar “vazio” e “puro”, de “números” e “proporções”, ele é “visual”,
“espetacular”, “inerte”, “neutro”, “cartesiano”, “geométrico”, “branco”, descreve
Lefebvre (1991; 2008). A tese do espaço vazio se “povoa tardiamente” de
“coisas”, de “habitantes”, de “usuários”, de “habitat”; ele recebe o conteúdo
posteriormente e de forma fragmentada; ele se mantém “indiferente” ao que o
preenche (LEFEBVRE 1991; 2008).
Lefebvre (1991) compreende que para que as formas “existam socialmente” é
necessário um “conteúdo”. Para o autor, não é possível pensar no “humano”
sem evocar ao mesmo tempo a problemática do “espaço” e vice-versa.
(...) se nos voltarmos para o estudo do que vem a povoar essa forma, seja
as necessidades das pessoas, seja suas reinvidicações, se centrarmos a
reflexão sobre o conteúdo e não sobre a forma “pura”, o que garante que
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esse conteúdo vai entrar nessa forma sem sofrer certas afrontas? O que
garante que as pessoas e suas necessidades vão se deixar inserir na
logística sem resistência? (LEFEBVRE, 2008, p.60, grifo nosso).

Na perspectiva dos espaços “neutros” Lefebvre (2008) menciona que não se
negava totalmente a existência do político, mas este era percebido como uma
“perturbação”, um “obstáculo à racionalidade”. Mesmo os “homens políticos”
eram vistos como dependentes de uma “ciência da estratégia”, comenta
Lefebvre (2008), eles também acabariam submetendo-se ao “caráter
científico” do espaço “objetivo” e “neutro”, ao que o autor discorda.
Na “segunda hipótese” o espaço social é um “produto” da sociedade,
constatável na “descrição empírica”, resultante de uma “certa história”, de um
“passado”, expõe Lefebvre (2008). É o espaço que resulta “do trabalho e da
divisão do trabalho; a esse título, ele é o lugar geral dos objetos produzidos, o
conjunto das coisas que o ocupam e de seus subconjuntos, efetuado,
objetivado, portanto, ‘funcional’” (LEFEBVRE, 2008, p.44).
Este espaço é a “objetivação” do “social” e do “mental”, para conhecê-lo é
preciso “descrevê-lo”, explica Lefebvre (2008). Mas como passar do espaço
“mental”, da “lógica” (primeira hipótese do espaço neutro), para a “prática”, e,
em seguida, à “teoria da vida social” que se desenrola no “espaço”?
questiona Lefebvre (1991), que segue para uma terceira hipótese.
Na “terceira hipótese” o espaço não é um “ponto de partida” (forma pura,
primeira hipótese), nem de “chegada” (lugar dos produtos, segunda
hipótese), mas um “intermediário”, “um modo e um instrumento, um meio e
uma mediação” (LEFEBVRE, 2008, p.44). Assim sendo, é um “instrumento”
político “intencionalmente manipulado”, mesmo que possa ser “dissimulado”
sob a “aparente coerência” (“regulação”) espacial, continua o autor.
Mas “quem possui tal representação do espaço? E por quê?”, pergunta
Lefebvre (2008, p.45). O espaço é um “modo” nas “mãos de alguém”, do
“poder”, considera o autor. Esta representação do espaço serve a uma
“estratégia”,

ela

é

“funcional”

e,

ao

mesmo

tempo,

“instrumental”

(LEFEBVRE, 2008).
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A principal objeção de Lefebvre (2008) a esta terceira hipótese é que ela
abrange somente a reprodução dos “meios” de produção (“máquinas e força
de trabalho”), e permite o “consumo dos produtos” (a “compra no mercado”).
Mas para Lefebvre (2008) a situação mudou:
(...) Essa reprodução das relações de produção não coincide mais com a
reprodução dos meios de produção; ela se efetua através da cotidianidade,
através dos lazeres e da cultura, através da escola e da universidade,
através das extensões e proliferações da cidade antiga, ou seja, através do
espaço inteiro (LEFEBVRE, 2008, p.47-48, grifo nosso).

A “quarta hipótese” nega a primeira e segunda hipóteses e avança sobre a
terceira, pois não se trata simplesmente de um instrumento, “o espaço estaria
essencialmente ligado à reprodução das relações (sociais) de produção”
(LEFEBVRE, 2008, p.48, grifo nosso). É um espaço ao mesmo tempo
“abstrato-concreto”, “homogêneo” e “desarticulado”, expressa o autor, é o
“espaço abstrato” (detalhado no item 3.1).
Lefebvre (1991) argumenta que o espaço social do “neocapitalismo moderno”
possui um “triplo arranjo” que se entrecruza: as relações sociais de
“reprodução biológica” (“a família”), a “reprodução da força de trabalho” (“a
classe operária”), e o da “reprodução das relações sociais de produção” (a
“divisão do trabalho e sua organização”, as “funções sociais hierarquizadas”),
ou seja, as relações “constitutivas” da sociedade “capitalista”, “impostas”
como tais, observa o autor.
O espaço contém também as representações “simbólicas” das relações
sociais, mas o “espaço abstrato” as mantêm em estado de “coexistência” e
“coesão”, ele as “transpõe” e “dissimula”, salienta Lefebvre (1991). O espaço
possui estes “entrecruzamentos múltiplos” (LEFEBVRE, 1991).
Por fim, para Lefebvre (2008) é evidente que o “espaço é político!” Ele
sempre foi “político e estratégico”. “A análise crítica define como e de acordo
com qual estratégia determinado espaço constatável foi produzido (...)”
(LEFEBVRE, 2008, p.62, grifo nosso). Porém, conforme o autor, o conteúdo,
os usuários talvez não se insiram na forma ou na estratégia programada,
levando a “resistência”, que busca atuar nas “fissuras do plano total”.
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A triplicidade do espaço
A triplicidade do espaço (percebido – concebido – vivido) também é
fundamental na obra de Lefebvre (1991), que o apresenta da seguinte
maneira: (i) a prática espacial, o espaço percebido; (ii) as representações do
espaço, o espaço concebido; e, (iii) os espaços de representação, o espaço
vivido. É importante ressaltar que Lefebvre (1991) percebe uma “relação
dialética” nessa triplicidade, e considera imprescindível que sejam “reunidos”,
de modo que o sujeito possa passar de um ao outro “sem se perder”.
A triplicidade do espaço é apresentada a seguir, conforme Lefebvre (1991):
(i)

A prática espacial – espaço percebido – engloba a “produção” e
a

“reprodução”,

os

lugares

e

os

“conjuntos

espaciais

específicos” para cada “formação social”, assegurando a sua
continuidade numa “relativa coesão” (o que não quer dizer uma
“coerência”). A prática espacial realiza no “terreno” a “projeção”
de todos os “aspectos”, “elementos” e “momentos” da prática
social, a qual “reage” sobre ela. A sociedade produz o seu
espaço, numa “interação dialética”, “dominando-o” e dele “se
apropriando”. A prática espacial associa a “realidade cotidiana”
(“emprego do tempo”) e a “realidade urbana” (“percursos”,
“redes”, “ligação de lugares”), é a percepção da “base prática”
do “mundo exterior” (LEFEBVRE, 1991).
(ii)

As representações do espaço – espaço concebido – são
relacionadas às “relações de produção”, à “ordem imposta”,
ligadas aos “signos”, aos “códigos”, aos “mapas”, os “planos”. É
o espaço dos “cientistas”, dos “planificadores”, dos “urbanistas”,
dos “tecnocratas”, é o espaço “dominante” numa sociedade.
Suas concepções tendem para um “sistema de signos verbais”
elaborados “intelectualmente”. Trata-se da “construção” de um
“projeto” se inserindo num “contexto espacial”, interferindo e
modificando a prática, o que exige representações que “não se
perdem no simbólico” (LEFEBVRE, 1991).
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(iii)

Os espaços de representações – espaço vivido – apresentam
“simbolismos complexos”, produzem “obras simbólicas”. Ele é o
espaço vivido através das “imagens” e “símbolos”, é, portanto, o
espaço dos “habitantes”, dos “usuários”. No espaço “dominado”,
e, portanto, “suportado”, o espaço vivido é a representação da
“imaginação” que tenta “modificar” e se “apropriar”. Estes
espaços tendem para “sistemas de símbolos” e “signos não
verbais” mais ou menos coerentes. Ele tem por origem a história
de um “povo” e cada “indivíduo” que faz parte, contém os
lugares das “situações vividas”, portanto, implica o “tempo”, ele
é essencialmente “qualitativo”, “fluído”, “dinamizado”. Este
espaço suscita “expressões” e “incursões no imaginário”
(LEFEBVRE, 1991).

Conforme o exposto por Lefebvre (1991) compreende-se que o percebido é a
“prática” (existente, materializada e cotidiana), o concebido e o vivido são as
“representações” inversas entre si. A concepção é dada pelo poder que
impõe a sua representação “do” e “no” espaço; e o vivido é o que o espaço
representa para os usuários, através do simbolismo dos seus habitantes.
Para Lefebvre (1991), a prática espacial (assim como a prática social) é
anterior ao que “se concebe”, o concebido “especula” sobre o vivido, e faz
“desaparecer” com a “vida”, com a “prática”.
Lefebvre (1991) explica a “triplicidade” do espaço abstrato do seguinte modo:
na “prática social”, na existência do dia-a-dia, é a reprodução das relações
sociais que predomina; a “representação do espaço”, que é dada pela
hegemonia, é caracteriza pelo “saber” (e não o “conhecer”) e o “poder”. Por
fim, o “espaço de representação”, o espaço vivido, a expressão da
subjetividade, é reservado um espaço mínimo na abstração, reduzido às
obras, às imagens, às lembranças (LEFEBVRE, 1991).
Lefebvre (1991) admite que os “produtores” do espaço agem conforme uma
“representação”, e os “usuários” suportam o que lhes é “imposto”, “inserido”,
“justificado” em seu “espaço de representação”. Mas Lefebvre (1991) critica
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que isto se dá por meio da “manipulação”, e questiona: Como ela é efetuada?
Em proveito de “quem” a representação do espaço se torna “operacional”?
Com isso, Lefebvre (1991) quer reforçar que não existe neutralidade no
espaço, e provoca ao questionar “Para quem?” serve essa ideologia de
espaço neutro, inocente, sem conteúdo. Em seguida menciona que se
“esquece” do “sujeito total”, o qual age para conservar e reproduzir suas
próprias condições: o Estado. Esquece-se também que existe um espaço
“estratégico”, que busca se “impor como realidade”, porém, é apenas uma
“abstração”, embora dotada de poderes (LEFEBVRE, 1991).
A triplicidade do espaço intervêm diretamente na “produção do espaço”,
segundo suas “qualidades e propriedades”, segundo as “sociedades” (modos
de produção), segundo as “épocas”, afirma Lefebvre (1991), pois “cada
sociedade” “produz” o seu “espaço”, diz. O problema teórico é justamente o
de juntar o “percebido”, o “concebido” e o “vivido”, descobrir as suas
“mediações”, continua o autor.
Soja (1999) enfatiza sobre a importância de pensarmos a dimensão
“espacial”. Soja (1999; 2008) aborda sobre o “primeiro espaço”, o “segundo
espaço” e o “terceiro espaço”. Em sua perspectiva do “primeiro espaço”,
Soja (2008) compreende o espaço urbano como um:
(...) complexo de práticas espaciais materializadas, que trabalham de forma
conjunta para produzir e reproduzir as formas concretas e os padrões
específicos do urbanismo como forma de vida. Aqui o espaço urbano é
percebido física e empiricamente como forma e processo, como
configurações e práticas da vida urbana plausíveis de serem medidas e
cartografadas (SOJA, 2008, p.39, tradução nossa4, grifo no original).

É o enfoque materialista das “coisas no espaço” (SOJA, 2008, p.40, tradução
nossa). Em outra perspectiva está o “segundo espaço”, um espaço mental,
concebido pela imaginação, por imagens, símbolos, pensamentos e
“reflexões sobre o espaço”, conforme Soja (2008, p.40, tradução nossa).
Cabe observar que apesar de Soja (2008) fazer referência à triplicidade do

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

As citações traduzidas nesta tese possuem o original em espanhol ou inglês. Devido à
semelhança do espanhol ao português considerei relevante somente transcrever o original
das citações traduzidas do inglês. Além disso, transcrevo o original somente dos trechos
maiores do que três linhas e que, portanto, aparecem em parágrafo específico.
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espaço de Lefebvre, o segundo e terceiro espaços possuem uma abordagem
diferenciada dada por Soja.
De qualquer modo, Soja (2008) quer é apontar que o espaço das “coisas” e o
“mental” não são suficientes para abarcar a complexidade dos processos
sociais. Tal visão dual do espaço tem predominado os estudos e,
consequentemente limitado a interpretação da espacialidade urbana, e das
outras espacialidades, considera Soja (2008).
Lefebvre (1991) já dizia isso, para ele a ciência que aborda o “espaço” se
preocupa somente com o que há “no” espaço, como um “inventário”, ou o
discurso “sobre” o espaço, que transfere para a “linguagem”, mas não chega
ao conhecimento “do” espaço. A “ciência do espaço” tal como tem sido
anunciada possui, no melhor dos casos, uma “utopia tecnológica”, uma
“simulação” do futuro dentro do “modo de produção existente”, é a “ficção
científica”, considera Lefebvre (1991).
Por isso, é necessário “pensar” de outra forma o espaço, é preciso “pensar
espacialmente”, num terceiro espaço, afirma Soja (1999). Soja (2008)
considera a “espacialidade humana” em seus diversos âmbitos ativos, de
“desenvolver” ou de “resistir”, como uma “força propulsora que afeta todas as
dimensões de nossas vidas” (op. cit., p.40, tradução nossa).
As aparências superficiais reais (primeiro espaço) e imaginárias (segundo
espaço) reduzem o nosso reconhecimento do espaço, reforça Soja (2008).
Assim, o “terceiro espaço” incorpora as perspectivas do “primeiro” e do
“segundo” espaços, e amplia o seu alcance e complexidade, afirma Soja
(2008). O “terceiro espaço” incorpora, portanto, a “multiplicidade dos lugares
reais-e-imaginários”, diz Soja (1999, p.6, tradução nossa, grifo no original).
O “terceiro espaço” de Soja (1999) é aquele que incorpora a trialética do
“ser”: o social, o histórico e o “espacial”; e a trialética do “espaço”: o
percebido, o concebido e o “vivido”. Soja (1999) incorpora ao pensamento a
existência de “processos espaciais”, suas interrelações, dinâmicas e
construções. Compreender o “terceiro espaço” é descrever e entender os
tempos vividos das coletividades, é como escrever uma biografia, uma
história de vida, diz Soja (2008). E, portanto, sua complexidade é tal que sua
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análise sempre será incompleta, mas nos ajuda a compreender a “infinita
complexidade da vida” (SOJA, 2008, p.41, tradução nossa).
Soja (1999), tendo sido inspirado por Henri Lefebvre, mas também por Michel
Foucault, incentiva para que se pense o espaço de outras maneiras, de forma
a expandir a sua compreensão teórica e prática para além dos limites atuais.
Soja (1999) considera que esta também foi a intenção de Lefebvre no seu
livro “A Produção do Espaço”, aqui referenciado como Lefebvre (1991). Por
fim, em sua dissertação sobre o “terceiro espaço”, Soja (1999) destaca o seu
caráter “transdisciplinar” e a “perspectiva radical da pós-modernidade” (p.3,
tradução nossa).
O espaço tem conteúdo
O espaço tem “conteúdo”, reforça Lefebvre (1991), e quem se torna o
conteúdo é o “espaço social”, com seus sentidos e conteúdos diversos. Não
há um espaço social, mas vários espaços sociais que se “compenetram” e
“superpõem”, diz Lefebvre (1991). O espaço social, para Lefebvre (1991), é
resultado de múltiplos “aspectos” e “movimentos”, “percebido” e “vivido”,
“prático” e “teórico”. Ele tem uma “história”, a partir da “base inicial”: a
natureza (primeira) com suas particularidades, continua o autor.
Lefebvre (1991) avança ao abordar que o “espaço social” depende,
“metodológica e teoricamente”, de três conceitos gerais: a “forma”, a
“estrutura”, e a “função”. Assim, o espaço social permite uma “tríplice
análise”, mas Lefebvre (1991) observa que tais conceitos podem ser
“diversos”, “diferentes” entre si, as vezes “opostos”.
Lefebvre (1991) exemplifica que a mesma “forma” abstrata pode ter “funções”
opostas e produzir “estruturas” diversas, porém ela não é indiferente às
funções e estruturas. Lefebvre (1991) denomina metaforicamente esta tríplice
análise de “grade”, para ressaltar que podemos nos servir dela para
compreender um espaço social, mas com “reservas”, pois a “grade” deixa o
“essencial” passar.
Há, do mesmo modo, uma triplicidade do “uso”, expressa Lefebvre (1991): o
uso é determinado pela “forma”, pela “função” e pela “estrutura”. A “forma”
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corresponde ao “comunicável”, o “percebido”; a “função” se efetua ou não,
corresponde ao “vivido”; e a “estrutura” se “concebe”, explica o autor.
O conjunto se situa numa “prática espacial”, conforme Lefebvre (1991), o
“uso” corresponde a “junção” destes termos. A “exclusão” de uma ou de outra
categoria é uma “redução”, serve a uma “estratégia de homogeneização”, diz
Lefebvre (1991). Mesmo que um “elemento” se evidencie, ele não leva ao
desaparecimento dos outros, a “acentuação” tem um aspecto “valorizador” e
“diferenciador”,

afirma

o

autor,

ao

contrário

de

tender

para

a

“homogeneidade” e ao “esmagamento” dos outros elementos.
Para Lefebvre (1991) o “espaço social” também contém virtualidades, das
“obras” e da “reapropriação”, “resistindo” e manifestando o projeto de um
“outro espaço”, uma “contracultura”, um “contraespaço”, uma alternativa
“utópica” ao espaço (dito) “real” existente. O espaço social é “atual”, mas
também “potencial”, o meio para “outras possibilidades”, considera o autor. A
complexidade do espaço social se manifesta “liberando as diferenças”
(cap.05), revelando as “complicações”, as “contradições” (cap.04) do espaço
(LEFEBVRE, 1991).
Espaços dominados e espaços apropriados
Lefebvre (1991) considera a existência de “lugares diversificados” que se
“opõem”, se “complementam” ou se “assemelham”. Ele os classifica por
“topias” (“isotopias”, “heterotopias”, “utopias”). Mas também, conforme
Lefebvre (1991), se apresentam com uma oposição entre espaços
“dominados” e espaços “apropriados”.
O “dominante” e o “dominado” são, para Lefebvre (1991), verificados num
espaço natural transformado por uma “técnica” e uma “prática”, é a
dominação pela “tecnicidade”, a qual começa com o “poder político”,
considera o autor. Lefebvre (1991) traz exemplos: uma “autoestrada”, a
“arquitetura militar”, as “fortificações”, as “muralhas”. A dominação aumenta
com o papel da “guerra”, do “Estado” e do “poder político”, continua o autor, e
a “técnica” introduz uma “forma” para dominação, frequentemente “retilínea”,
o espaço dominado é geralmente “vazio” (LEFEBVRE, 1991).
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Do outro lado, o espaço “apropriado” assemelha-se a uma “obra de arte”,
sem que seja o simulacro, diz Lefebvre (1991). Uma “construção”, um
“monumento”, um “sítio”, uma “praça”, uma “rua” podem ser apropriados,
mesmo que não seja fácil dizer “em que” e “como”, “por quem” e “para quem”,
eles foram apropriados (LEFEBVRE, 1991).
A “apropriação” do “corpo”, do “desejo”, do “tempo” e do “espaço” anda em
conjunto com a “diferença”, afirma Lefebvre (1991). É a partir do “corpo” que
se “percebe” e se “vive” o espaço, diz o autor. Para Lefebvre (1991) o “uso”
implica em “apropriação” e não “propriedade”. Quanto mais um espaço é
“funcional”, mais ele é “dominado”, “manipulado” por agentes e menos ele se
presta à “apropriação”, explica o autor.
O espaço “dominado” fica fora do “tempo vivido”, dos “usuários”, do “tempo”,
expressa Lefebvre (1991). “A dominação sobre a natureza produz e destrói. A
apropriação desenvolve e transforma” (LEFEBVRE, 1975, p.120, tradução
nossa). O conflito entre a dominação (valor de troca) e a apropriação (valor
de uso) se desenrola no espaço (LEFEBVRE, 1991).
A oposição “dominado-apropriado”, conforme Lefebvre (1991), gera uma
“contradição-dialética”. A “dominação” oprime, “reduz ao extremo” a
apropriação, expõe Lefebvre (1991), mas esta não desaparece, sua
“restituição” é requerida tanto pela “teoria” quanto pela “prática”, diz o autor.
Lefebvre (1991) expõe um “terceiro termo” que não pode ser confundido com
a apropriação, pois é distinto (mas não oposto): o “desvio”. Trata-se de um
espaço “dominado”, que em seguida “é desviado” para um “outro uso”,
explica o autor. Compreendo como um exemplo as ações dos movimentos de
ocupação momentânea pelo mundo (Occupy), como mostra Harvey et al
(2012), é um desvio que não deixa de ser uma resistência. É uma prática
“intermediária” entre a dominação e a apropriação, considera Lefebvre
(1991).
O “desvio” é também denominado por Lefebvre (1991) de “reapropriado”,
porém “não é uma criação”, ressalta, ele nasce de “outro uso” dado no
espaço dominado, mas não o “transgride”, inclusive porque provavelmente
necessitaria de uma nova “morfologia”, por outro lado, pode “servir de
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ensinamento” para a criação de “novos espaços”. Para Lefebvre (1991) o
desvio não “produz” o espaço apropriado destinado ao “comunitário”, ele
coloca “fim” à dominação apenas “provisoriamente”.
A produção do espaço
Lefebvre (1991) considera a “produção do espaço” um conceito novo, ela
opera esclarecendo “processos” que a “originam”, e assim, verifica-se a sua
própria formação. A “produção do espaço” liga o “conceito teórico” e a
“realidade prática” (LEFEBVRE, 1991).
Ao explicar o sentido de “produção” Lefebvre (1991) argumenta que ele não
se limita somente a “produtos”. Em seu sentido mais amplo, a produção
abrange “formas diversas”, mesmo que não traga a marca dos produtores e
da produção, esclarece o autor. Não há nada na história e na sociedade que
não seja “adquirido” e “produzido”, considera Lefebvre (1991).
O conceito de produção torna-se “concreto”, recebe o seu “conteúdo”, com a
resposta às questões: “Quem produz? O que? Como? Por quê e para
quem?”, expressa Lefebvre (1991). O “produto” se “repete”, é resultado de
“gestos a atos repetitivos”, enquanto que a “obra” é “única”, “insubstituível”,
difere o autor. A obra se “cria”, o produto se “produz” (LEFEBVRE, 1991).
Lefebvre (1991) percebe três grandes “movimentos dialéticos” que
atravessam e contribuem para definir o que chama de “mundialidadetotalidade”, que auxiliam no entendimento da produção do espaço. No
“primeiro momento” a produção ainda “respeita a natureza”, a “agricultura
domina”, o “tempo” não se separa do “espaço”, a “forma” não se separa do
“conteúdo”, expõe o autor.
No “segundo momento” certas sociedades passam à “acumulação” (de
“riquezas”, “conhecimentos”, “técnicas”), é a produção para a “troca”, e
depois para o “dinheiro” e o “capital”, conforme Lefebvre (1991). Este
momento se “sobrepõe à natureza”, a “forma” se separa do “conteúdo”, o
“espaço” se dissocia do “tempo”, a “abstração” e os “signos” se configuram, o
espaço é “concebido”, ele aparece como “puro”, sem “coisas” (LEFEBVRE,
1991).
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Enfim, no “terceiro momento”, descreve Lefebvre (1991), o “espaço” e as
“coisas” se “reencontram relativizadas”. Com o “capitalismo” coisas são
produzidas; a “reprodução das relações sociais” entra na “prática” e a
“modifica”, o que acarreta “problemas”, conforme o autor. Reproduz-se a
“natureza”, e domina-se o “espaço”, produzindo o “espaço político do
capitalismo” à escala planetária, e assim, reduz-se o “tempo” para impedir a
“produção de novas relações” (LEFEBVRE, 1991).
As “relações sociais de produção” têm uma “existência social” porque têm
uma “existência espacial”, o espaço é o seu “suporte”, e, ao mesmo tempo,
as relações sociais “se projetam” no espaço, “se inscrevem” nele,
“produzindo-o”, reforça Lefebvre (1991). O espaço “implica”, “contém” e
“dissimula” as relações sociais, expressa Lefebvre (1991), ele é a “condição”
e o “resultado”.
As “relações sociais” do espaço são inerentes às “relações de propriedade”
(do solo) e às “forças produtivas” (que parcelam o solo), continua Lefebvre
(1991), as quais, portanto, produzem o “espaço social”. Assim, é constituída
(até “nova ordem”) a “prática social global”, considera o autor. Por outro lado,
continua Lefebvre (1991), as “ideologias” “não produzem” o espaço, elas o
“são”, “estão aí”, diz; a “ideologia” e as “propriedades simbólicas” do espaço
fazem parte da sua “ocupação prática” (LEFEBVRE, 1991).
O “espaço político” implica uma “prática”, “imagens”, “símbolos”, a
“construção de cidades”, de “relações sociais”, conforme Lefebvre (1991).
Portanto, para o autor, somente os conceitos de “espaço” e de sua
“produção” permitem ao “poder” atingir o “concreto”; e o quadro do poder não
se concebe sem o “instrumental” do qual ele se serve (LEFEBVRE, 1991).
Cada nova forma de “Estado” e de “poder político” traz o seu recorte no
“espaço”, na sua forma “administrativa”, pois o espaço é “ordenado” para
“serví-lo”, considera Lefebvre (1991). Mas o espaço não tem como condição
as “instituições” e o “Estado”, são estas últimas que “supõem” um espaço e o
“organizam” de acordo com suas exigências, compreende Lefebvre (1991).
O “poder político” reproduz o espaço enquanto “lugar” e “meio” da
“reprodução das relações sociais”, diz Lefebvre (1991). E o poder não
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aparece como tal, mas se dissimula sob a “organização do espaço”, assim,
ele faz “evacuar” tudo o que se opõe pela “violência”, considera Lefebvre
(1991).
O espaço é “produto” que se utiliza; o “meio de produção”, as redes de
trocas, os fluxos de matérias-primas e energia, considera Lefebvre (1991); e
as relações sociais de produção (LEFEBVRE, 2008). O “espaço” reúne a
“produção material” ditada pela “necessidade”, e o “processo produtivo”,
continua o autor. Ao mesmo tempo, ele também reúne o “processo criador”
no momento em que cessa o trabalho ditado pelas “necessidades” imediatas,
e começa o “processo criador de obras” (LEFEBVRE, 1991). Portanto,
“produzir” conclui Lefebvre (1991) é, na atualidade, “produzir espaço”.
Lefebvre (1991) argumenta que o “conhecimento” expõe a “produção do
espaço”. A ciência do “espaço-análise”, exposta pelo autor, prioriza o “uso”
do espaço, suas propriedades “qualitativas”, expõe Lefebvre (1991). Para
tanto, o momento “crítico” é essencial, o “conhecimento” do espaço implica a
“crítica” do espaço, nos ensina Lefebvre (1991).
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CAPÍTULO 02
AGENTES SOCIAIS

na disputa pelo espaço
da Serra do Gandarela
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2. AGENTES SOCIAIS na disputa pelo espaço da Serra do Gandarela
Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais atores em ação
política pela definição do uso da Serra do Gandarela. São expostos os
históricos da mineradora e do movimento de resistência; o contexto do boom
da mineração e a mineração de ferro no Brasil; os conceitos de ecologia
política, justiça ambiental, entre outros; as falas dos entrevistados do
Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela e do funcionário da
mineradora Vale.
2.1 A finitude dos bens naturais, o boom da mineração e o Brasil
O Entrevistado-A expõe sua percepção do contexto mundial e brasileiro da
luta pelo meio ambiente.
O Brasil está num desmando de uma voracidade pela nossa matéria-prima,
estamos num momento seríssimo (...) a luta de poder no mundo é por ser
donos da matéria-prima, donos da energia, donos dos recursos hídricos, o
nosso país tem tudo isso quando outros não tem mais, então está vindo
todo o capital internacional (...) e os nossos governos estão subservientes e
aceitando tudo isso (...) e o que isto significa para o presente e o futuro do
Brasil é assustador (ENTREVISTADO-A).

“É a luta neste momento no planeta Terra (...). Esse modelo neoliberalista, ou
seja, esse modelo onde se tem que viver em cima do lucro e do capital e que
concentra renda” quer garantir a dominação dos recursos minerais, fontes de
água e de energia, diz o Entrevistado-A:
(...) quem detiver isso é o dono do planeta, porque não tem mais de onde
tirar, agora há uma disputa gigantesca para se apoderar desses recursos, a
revelia de todas as outras variáveis que tem que ser consideradas:
pessoas, outras possibilidades de geração de emprego (...)
(ENTREVISTADO-A).

As autoras Faustino e Furtado (s.d., p.49) consideram que são justamente
essas riquezas: “energia, minério, água, petróleo, gás e o espaço territorial”,
que tem sido “exploradas, negociadas e comercializadas no comércio
internacional”. São as novas raridades de que fala Lefebvre (1991) (ver item
3.1.1).
Para Lang (2011) o imaginário coletivo não percebe os limites físicos e a
finitude dos bens naturais, ao mesmo tempo o mercado segue oferecendo
expansão e mais crescimento, causando desastres naturais, crises, expulsão
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de comunidades. Estamos numa crise civilizatória, diz Lang (2011), pois a
lógica da acumulação sem fim está chegando nos últimos lugares do planeta,
e as consequências se fazem sentir por todo o mundo. E, portanto:
Os movimentos sociais do Sul global não só resistem à ofensiva em curso
da acumulação por espoliação 5, como expressam a urgência de buscar
alternativas fundamentais ao sistema do mundo atual (LANG, 2011, p.8,
tradução nossa).

O boom
Inicialmente exponho que o conceito de “extrativismo” abordado nesta
pesquisa é aquele expresso por Gudynas (2013). O autor define o
extrativismo como o “tipo de extração de recursos naturais, em grande
volume ou alta intensidade, e que estão orientados especialmente a serem
exportados como matérias-primas sem processar, ou com um processamento
mínimo” (p.6). Tal conceito difere consideravelmente do extrativismo
expresso por Chico Mendes.
Há o extrativismo por minérios, petróleo, e também o agrário, florestal e
pesqueiro, explica Acosta (2011). “Na prática, o extrativismo tem sido um
mecanismo de saque e apropriação colonial e neocolonial” (op. cit, p.86,
tradução nossa).
Lang (2011) expõe que a base do modelo de desenvolvimento das
economias da América Latina está na promoção do extrativismo, e destaca a
mineração em grande escala e os hidrocarbonetos, e também o agronegócio
e os agrocombustíveis. Um modelo exportador de bens naturais, que conduz
à reprimarização das economias, com a presença de companhias
transnacionais, poucos tributos, num cenário de externalização dos custos e
sem direitos democráticos (LANG, 2011).
Nas últimas décadas, os mercados globais de matérias-primas estão
experimentando um auge nunca antes visto. A demanda de matériasprimas industriais e de metais preciosos tem aumentado vertiginosamente,
as quantidades extraídas tem se multiplicado de forma exponencial, e por
consequência, os preços de muitos destes produtos tem subido a níveis
inéditos (FRIESS; BRÖTZ, 2011, p.03, tradução nossa).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

A expressão “acumulação por espoliação” foi conceituada por David Harvey. Mais
informações em seu livro “The New Imperialism”. New York: Oxford University Press, 2003.
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Como consequência, como os próprios autores Friess e Brötz (2011)
observam, estão a transferência geográfica dos impactos ambientais aos
países em desenvolvimento, o agravamento da distribuição desigual das
riquezas do planeta, os impactos significativos sobre a água, os conflitos
sobre a terra, a violação dos direitos humanos, entre uma série de outros
impactos sociais e ambientais.
Taddei et al (2011) também percebem o “boom minerador” no início do
século XXI de minerais metálicos e não metálicos. A consolidação de um
novo padrão sociotécnico e tecnológico do capital produzido em massa; a
difusão do agronegócio como paradigma dominante da produção de
alimentos sustentada por uma produção crescente de agroquímicos; o
aumento da demanda, a elevação dos preços dos minerais e a expansão da
atividade mineradora no plano internacional na fase neoliberal do capitalismo;
estão entre os processos que convergiram para a expansão dos
investimentos e dos empreendimentos das megacorporações mineradoras
transnacionais, tendo o chamado Terceiro Mundo como cenário, destacam
Taddei et al (2011).
A intensidade e rapidez da expansão desses novos empreendimentos dá
conta de um novo ciclo da mineração, que modificou a geografia e a
territorialidade social de regiões inteiras nos países “periféricos” e mostra-se
decisivo na consolidação do perfil extrativista-exportador dominante da
atividade econômica nos agora chamados “países emergentes” (...)
Em sua configuração atual, o extrativismo mineral da fase neoliberal
assume características novas e particulares (...) supõe uma série de
transformações com consequências regressivas, como, por exemplo, o
impacto ambiental dos empreendimentos, a desestatização da regulação
social e a privatização, a reconfiguração das relações sociais nos territórios
e o estreitamento dos direitos democráticos das populações afetadas, entre
outros (TADDEI et al, 2011).

Milanez (s.d.) apresenta previsões de aumento do consumo de minerais
metálicos com a justificativa do aumento da classe média mundial, a qual
quer seguir o exemplo dos países industrializados. O autor prevê um
aumento de 100% entre 2002 e 2020 para os países do BRIICS (Brasil,
Rússia, Índia, Indonésia, China e África do Sul). Porém, “este aumento de
consumo (...) ocorrerá simultaneamente ao esgotamento das melhores
jazidas minerais existentes” (MILANEZ, s.d., p.65).
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O contexto da mineração de ferro no Brasil
Dentro dos indicadores de extrativismo na América Latina, o Brasil ocupa o
primeiro lugar, como mostra a figura 03 a seguir, “além disso, o único que
simultaneamente lidera a extração em minas e monoculturas” (GUDYNAS,
2013, p.12).
Na realidade, o Brasil é o maior produtor de minérios do continente. A
extração de ferro e bauxita explica essa tendência. Os volumes de recursos
naturais extraídos são enormes e nos últimos anos o Brasil superou a
produção de todos os demais países sul-americanos somados. Isso se
deve em parte a grande extensão e diversidade geológica do país, mas
principalmente ao elevado ritmo e intensidade do modelo extrativista
(GUDYNAS, 2013, p.12).

Figura 03: Comparação do volume de minerais extraídos do Brasil frente aos demais
países sul-americanos. Milhões de toneladas, dados para 2010. Fonte: Gudynas,
2013, p.12.
A indústria da mineração do ferro tem grande importância econômica na
economia mineral brasileira. (...) A atividade contribui com (...) quase 85%
das exportações dos bens minerais primários e cerca de 6,5% das
exportações totais. (...) As reservas brasileiras de minério de ferro, quando
comparadas com as reservas básica (medidas e indicadas) no mundo, de
370 bilhões de toneladas posicionam-se em quinto lugar com quase 8%
destas reservas. (...) Em 2007, quando o mundo registrava uma produção
de 1,6 bilhão de toneladas (Bt), o Brasil com produção de 355 milhões de
toneladas (Mt) participa com 22% da produção mundial, disputando com
China, com produção de 330 Mt (produção beneficiada calculada pela
United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) o
primeiro lugar no ranking mundial (BRASIL, 2009, p.3).

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM (2012), o Brasil
é o segundo maior produtor de minério de ferro no mundo, em 2011 produziu
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390 milhões de toneladas. Em primeiro lugar está a Austrália com 480
milhões de toneladas, e em terceiro está a China, com 380 milhões de
toneladas considerando o teor médio do minério de ferro equivalente entre
estes países (IBRAM, 2012). E a “principal empresa produtora brasileira” é a
“Companhia Vale do Rio Doce, com a atual denominação de Vale” (BRASIL,
2009, p.60).
Do total produzido de minério de ferro na primeira década do século XXI, a
maioria foi destinada ao mercado externo, de 2008 à 2010 mais de 80% da
produção brasileira de minério de ferro foi exportada, afirmam Mineiro e
Deloupy (2012, p.15). Para o IBASE (s.d.) em 2011 cerca de 90% da
produção mineral (geral) brasileira foi direcionada ao mercado internacional,
sendo que o minério de ferro representou mais de 80% do volume exportado.
Em 2012 o minério de ferro foi responsável por 80,10% das exportações
minerais brasileiras (IBRAM, 2012). O principal país comprador do minério de
ferro do Brasil é a China, responsável por 45,78% (em 2012), e há a
expectativa de um contínuo aumento da produção e respectiva venda para a
China (IBRAM, 2012). Para Milanez (s.d.) a alta demanda por minério de
ferro na China está associada à elevada produção de aço no país. Segundo
Mineiro e Deloupy (2012, p.15), após a China estão como principais
importadores do Brasil o Japão (12,5%) e a Alemanha (7,7%).
O estado de Minas Gerais é o maior produtor de minério de ferro do Brasil,
responsável por 67% da produção, seguido do estado do Pará com 29,3%, e
o restante 3,7% de outros (IBRAM, 2012). Minas Gerais é o estado que
possui a maior “indicação das reservas lavráveis” de minério de ferro no
Brasil, com 9,5 bilhões, depois está o Pará com 1,2 bilhões de toneladas
(BRASIL, 2009).
Tendo como parâmetro a produção do ano 2005, estas reservas do estado
de Minas Gerais mostravam uma exaustão de 32 anos, e no Pará de 15 anos
(BRASIL, 2009). Com as projeções para 2030 de praticamente triplicar a
capacidade atual instalada de produção de 390 Mt para 1.098 milhões de
toneladas, conforme o Plano Nacional de Mineração 2030 (BRASIL, 2010b),
a exaustão das reservas seria ainda de forma mais rápida.
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Não só a iniciativa privada investe no setor mineral. O governo brasileiro
também tem uma política de incentivos clara para a mineração (IBASE, s.d.,
p.2).

O relatório do IBASE (s.d.) expõe o boom da produção mineral brasileira,
especialmente visível a partir de 2005, conforme figura 04 a seguir, realizada
com dados do IBRAM, não incluídos petróleo e gás.

Figura 04: Evolução da Produção Mineral Brasileira. Fonte: IBASE, s.d.

Para o IBASE (s.d.), dentre os impactos do boom da mineração no Brasil
estão a reprimarização da economia brasileira; o consumo energético
elevado que provoca a construção de mais usinas hidrelétricas que somam
ainda mais impactos nesta cadeia de produção; o elevado consumo de água;
e o aumento dos conflitos ambientais, especialmente relacionados com a
terra e o acesso à água.
O Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela em sua publicação
(MPSG, 2012) percebe este boom da mineração no Brasil, com o olhar a
partir de Minas Gerais da seguinte forma:
A época em que a mineração de ouro deflagra o primeiro processo de
urbanização interiorana no Brasil – com base numa classe média
constituída de pequenos e médios mineradores e funcionários públicos – dá
lugar, no presente, a um cenário totalmente distinto, em que grandes
extensões territoriais passam a ser dominadas e impactadas por
megaempresas e complexos de extração e embarque, que remetem parte
significativa de seus lucros para acionistas de diferentes lugares do país e
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do mundo (MPSG, 2012, p. 34, parte 016).

O Entrevistado-D percebe o aumento na intensidade da mineração nos
últimos anos. Por outro lado, ele diz que todos sabem que “os produtos são
finitos”, não são abundantes, e com esta noção as empresas já “concluíram
que no ritmo de crescimento que estava se imaginando para o mundo
capitalista (...) o minério ía terminar”. E além disso, continua o EntrevistadoD, a partir de “um estudo do Departamento de Estado” dos EUA, do “início
deste século”, os governos e empresas souberam que:
A sociedade estava tomando uma consciência (...) a passos largos (...) de
que se não houvesse uma tomada de posição com relação à exploração
dos minerais o mundo ía ser destruído (...). Eles sabem que a sociedade
está tomando consciência do grande problema ecológico para a
humanidade (ENTREVISTADO-D).

Esta consciência vai ficar cada vez mais forte, e é isso que vai dificultar as
empresas a “rebaterem” e a “tocarem o seu negócio”, diz o Entrevistado-D.
Assim, a partir dessa percepção, as empresas ao invés de reduzirem a sua
exploração fizeram o contrário, começaram em todo o mundo, e no Brasil, a
introduzir um marco regulatório mineral que as beneficie ainda mais com “o
poder de explorar” (ENTREVISTADO-D).
Por estas razões: finitude das reservas e, principalmente, consciência da
sociedade, continua o Entrevistado-D, as empresas intensificaram a sua
produção, mesmo que sem interesse econômico imediato, elas querem é
criar o direito de minerar, a “reserva de direito”, o “direito adquirido”, mesmo
que seja para começar a explorar “daqui há 20 anos”. E tem países, como a
China, estocando o minério, diz o Entrevistado-D, que conclui: “mas e o
direito da sociedade, está aonde?”.
E “nesse pensamento e nessa ação enfurecida da exploração de nossos
bens naturais, a gente também está fazendo o esgotamento da própria
condição de vida urbana”, expressa o Entrevistado-F que relaciona também
com a “verticalização imobiliária” e a critica. O Entrevistado-F enfatiza que a
discussão no fundo é sobre a “maneira de viver”.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

O documento do MPSG (2012) está dividido em “Parte 01”, “Parte 02” e “Conclusão Geral”,
como a numeração das páginas reinicia em cada nova parte, nas citações eu vou esclarecer
sobre qual parte refere-se a página, considerando a “Conclusão Geral” como “Parte 03”.
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2.2 Breve histórico da mineradora e o minério de ferro
“Conhecer a história da Companhia Vale do Rio Doce é, de certa forma,
conhecer um pouco da história do Brasil.” Com esta frase a diretoria da Vale
introduz a publicação dos seus 50 anos de história (DIAS, 1992). O progresso
técnico-científico do final do século XIX, os novos processos para a
transformação do ferro em aço, proporcionaram novas perspectivas para a
extração do minério de ferro e do carvão mineral para os altos-fornos da
siderurgia (DIAS, 1992).
Em 1906 foi criada a Comissão Geológica do Brasil, com ex-alunos da Escola
de Minas de Ouro Preto, expressa Dias (1992). Essa comissão dividiu o país
em três distritos: região sul, central e norte. Como resultado, na região sul se
confirmou a conveniência da exploração das jazidas carboníferas; na região
central foi dada ênfase às reservas de minério de ferro no estado de Minas
Gerais; e a região norte tinha até então o seu potencial praticamente
desconhecido, como descreve Dias (1992).
Em 1907 foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB)
(DIAS, 1992). Dos seus primeiros estudos foram mapeadas as jazidas de
ferro e manganês do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Porém, Dias
(1992) expressa que apesar dos “grandes depósitos de minério de ferro no
Brasil, sua exploração não apresentou, de imediato, nenhum avanço
significativo” (p.24). Como justificativa, o autor apresenta a grande distância
entre o carvão no sul, o minério em MG e os mercados de consumo no RJ,
SP e Nordeste. Além disso, o mercado interno era visto como limitado.
Até o início da década de 1920 o ferro era fundido principalmente em Minas
Gerais em pequenos fornos de carvão vegetal, sua produção era empregada
na fabricação de “ferraduras, enxadas, foices e machados”, além do ferro
vendido em barras (DIAS, 1992, p.24).
(...) [mas]7 a intensificação do ritmo de construção de estradas de ferro e
instalações portuárias, a ampliação da infra-estrutura8 urbana das principais
cidades brasileiras e o aumento da produção agrícola exigiam importações
crescentes de ferro, aço e artefatos (DIAS, 1992, p. 24).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Coloco entre “[ ]” a minha inserção na citação para contextualizar o texto do autor.
Nas citações mantenho a escrita original do autor, neste caso o texto foi escrito antes da
reforma ortográfica da língua portuguesa no Brasil.

8
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Em 1910 o Decreto no. 8.019 concedia privilégios, especialmente a isenção
de impostos, para a instalação de estabelecimentos siderúrgicos no Brasil,
expõe Dias (1992). A Primeira Guerra Mundial gerou escassez desses
produtos, provocando uma reflexão sobre a dependência e fragilidade da
economia brasileira, continua o autor. Dias (1992) resgata o XI Congresso
Internacional de Geologia realizado em 1910 em Estocolmo, onde o Brasil foi
representado pelo SGMB que localizou especialmente no mapa de Minas
Gerais as jazidas brasileiras potencialmente avaliadas. A partir de então,
grandes empresas internacionais começaram a corrida ao minério de ferro
brasileiro.
Dias (1992) apresenta a série de acontecimentos que marcaram a década de
1910 e 1920 relacionados com as ações da empresa Itabira Iron Ore
Company no Brasil. Com sede em Londres, a empresa teve em 1911
autorização para funcionar no país para exportar minério de ferro, porém a
companhia teve problemas econômicos pela conjuntura criada pela Primeira
Guerra Mundial e pelos opositores nacionalistas (DIAS, 1992). Em 1919 a
empresa Itabira Iron Ore foi vendida para o “entrepreneur norte-americano
Percival Farquhar” (op. cit.; p.28).
De acordo com Costa e Monte-Mór (1999) na década de 1930 a Companhia
Siderúrgica Belgo Mineira-CSBM, do grupo europeu Aciéries Réunies de
Burbach-Eich-Dudelange-ARBED de capital belgo-luxemburguês associado a
capitais locais, também direcionou-se para Minas Gerais. A CSBM instalouse no Vale do Piracicaba beneficiando-se do trajeto da Estrada de Ferro
Vitória-Minas (EFVM), que foi alterado de seu traçado original para atingir as
reservas de ferro descobertas em Itabira, expõem os autores. Em 1935
começaram os trabalhos de construção da usina Belgo-Mineira junto com a
construção da “Cidade Operária de Monlevade” (op. cit., p.28).
Com a vitória da Revolução de 1930, Getúlio Vargas manifestou a
necessidade de nacionalização das reservas minerais, afirma Dias (1992).
Em 1934 foi criado o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM),
órgão responsável pelos assuntos da produção mineral no país. No mesmo
ano foi promulgado o Código de Minas (DIAS, 1992).
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(...) o Código caracterizava as jazidas como bens imóveis, distintos e não
integrantes das terras em que se encontravam, e atrelava seu
aproveitamento a autorização ou a concessão do governo federal. As
autorizações de pesquisa e concessões de lavra seriam dadas
exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no país (...)
(DIAS, 1992, p.39).

Com o regime autoritário e centralizador do Estado Novo, instaurado em
1937, a intervenção do Estado na vida econômica ficou mais forte (op. cit.).
Dias (1992) acrescenta que a Constituição de 1937 proibiu que companhias
estrangeiras aproveitassem dos recursos minerais, e não bastava que as
sociedades fossem organizadas no país, precisavam ser empresas
constituídas por acionistas brasileiros. Um novo Código de Minas foi
promulgado em 1940, incorporando os princípios nacionalistas, conforme
Dias (1992).
Dias (1992) retoma o caso da companhia Itabira Iron Ore, descrevendo as
suas

dificuldades

diante

da

conjuntura

nacionalista.

Assim,

como

consequência, a companhia associou-se a capitalistas brasileiros fundando a
Companhia Brasileira de Mineração em Siderurgia em 1939, a qual
incorporou a Companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Foi
construído o trecho final da EFVM em Itabira, e em 1940 foi realizado o
primeiro embarque de minério de ferro de Itabira, no porto de Vitória “com
destino a Baltimore, Estados Unidos” (DIAS, 1992, p.45).
Em 1941 foi fundada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no mesmo
ano, iniciou-se a construção da usina de Volta Redonda, em Barra Mansa, no
estado do Rio de Janeiro (op. cit.). Dias (1992) acrescenta que em 1946
foram construídas duas usinas termelétricas de carvão mineral em Santa
Catarina, e uma usina de beneficiamento.
Na escala mundial, Dias (1992) explica que com o envolvimento de grandes
potências ocidentais na Segunda Guerra Mundial, e o interesse em garantir o
fornecimento de “matérias-primas estratégicas, principalmente o minério de
ferro, para o esforço bélico contra as potências do Eixo” (p.51), estimularam a
definição sobre a exportação do minério de ferro brasileiro.
Os Acordos de Washington firmados em 1942, “entre outros pontos,
definiram as bases para a organização no Brasil de uma companhia de
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exportação de minério de ferro” (DIAS, 1992, p.51). O governo britânico se
obrigava a transferir ao governo brasileiro as jazidas de minério de ferro da
Itabira Iron Ore, o governo norte-americano forneceria o financiamento para a
compra de máquinas e equipamentos nos Estados Unidos e serviços
necessários para a exploração do minério de ferro em Itabira, transporte e a
exportação inicial para ambos os países a preço inferior ao mercado de
acordo com contrato trienal (DIAS, 1992).
O governo brasileiro, conforme Dias (1992), comprometeu-se a criar uma
companhia administrada por diretores brasileiros e norte-americanos até o
pagamento de todas as promissórias, quando a exploração das minas seria
integralmente do governo brasileiro.
Ratificados os Acordos de Washington, o presidente Getúlio Vargas mediante
decreto de 1942, “definiu as bases em que seria organizada a Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD)” (DIAS, 1992, p.54). Sendo voltada desde o início
das suas atividades para o mercado externo, a CVRD foi sempre facilmente
afetada pela conjuntura internacional, continua o autor.
A própria origem da CVRD já revela que questões políticas e econômicas
norteiam a sua instalação e desenvolvimento. A mineradora é criada em
plena Segunda Guerra Mundial, período de grande instabilidade quanto ao
fornecimento de matéria-prima para a indústria do ferro e do aço,
indispensáveis para a fabricação de armamentos. Era o período da
administração
Vargas,
caracterizada
pela
política
“nacionaldesenvolvimentista” que, sob o abrigo da Constituição de 1937
representava, entre outros, uma ampliação do setor público, também a ação
direta do Governo nas atividades produtivas orientadas, desde o início, para
a extração/exportação de minério de ferro. (...) A CVRD nasce dos “Acordos
de Washington”, firmados entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, em 3 de
março de 1942. (...) As receitas oriundas das exportações de minério de
ferro, nesse período, são transferidas para a União, conforme os “Acordos
de Washington”, o que permite a geração de divisas imprescindíveis ao
desenvolvimento da indústria nacional, sobretudo da indústria de base
(SILVA, 2004, p.26-27).

Silva (2004) conta a história da cidade mineira de Itabira, que se consolida
como uma cidade monoindustrial com a CVRD a partir de 1942. Com o seu
relato é possível perceber a forma de atuação da empresa. Diferente de
outras cidades monoindustriais, em Itabira foi a indústria extrativa que se
instalou e se expandiu junto à cidade já existente, destruindo e transformando
o espaço (SILVA, 2004).
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Com a vinda da grande empresa, a cidade que já existia passa a gravitar em
torno da CVRD, enfraquecendo o poder público municipal (op. cit.). Silva
(2004) ressalta que a conjuntura da época de sua instalação – período de
Guerra, governo autoritário do Estado Novo – também contribui para a forte
dominação da empresa sobre a cidade.
A CVRD, muitas vezes, exerceu suas atividades sem priorizar as
verdadeiras necessidades do município, ou mesmo sobrepondo seus
interesses ao desenvolvimento econômico e social local. Na cidade, poucos
tinham a consciência dessas relações de poder (...) (SILVA, 2004, p.119).

No final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos se mantiveram como
o principal destino da exportação do minério de ferro, já que a siderurgia
europeia estava “desmantelada” (DIAS, 1992, p.72). Com recursos obtidos
por empréstimos nos Estados Unidos, a CVRD realizou obras indispensáveis
às suas atividades do complexo mina – ferrovia – porto, conforme o autor.
Na década de 1950 a CVRD “conquista novas posições no comércio mundial
de minério de ferro”, afirma Dias (1992, p.79), a Europa começa a se
reerguer do pós-guerra. Nesse momento, a CVRD começa a diversificar seu
mercado, a reduzir a participação norte-americana e a aumentar a europeia
(op. cit.). Em 1955 a Companhia já alimentava 63 usinas siderúrgicas em 10
países diferentes (DIAS, 1992).
Na conjuntura brasileira a Constituição de 1946 já demonstrava uma
tendência liberal, diz Dias (1992). O autor aponta que a partir de 1951 a
mineradora já se concentrava na rentabilidade econômica, apresentando
“traços típicos de empresa privada, a desfrutar de uma relativa autonomia
frente às políticas governamentais” (op. cit., p.79).
Ainda na década de 1950, a corrida armamentista é retomada pela guerra da
Coréia, aumentando a demanda de minério de ferro, destaca Dias (1992). Em
meados de 1950 países da América Latina começam a entrar no circuito
internacional, a luta pelo mercado mundial de ferro é acirrada, há uma
crescente produção de aço (DIAS, 1992).
Na década de 1950 a CVRD promove estudos para o aproveitamento dos
finos mediante um processo de aglomeração compatível com a utilização em
fornos siderúrgicos chamados “sinterização” (DIAS, 1992). O autor explica
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que eram adicionadas partículas finas de calcário, coque e sílica, num
processo de altas temperaturas, formando o “sínter”.
A parcela ultrafina do minério de ferro também foi objeto de pesquisas para
seu aproveitamento, visto que não eram adequadas para a sinterização,
como afirma Dias (1992). “(...) os ultrafinos requeriam um outro tipo de
beneficiamento, a pelotização”, trata-se da aglomeração em “esferas ou
pelotas (pellets)” de diâmetro entre 8 e 18mm que permitem seu emprego
direto nos altos-fornos (DIAS, 1992, p.103). Em seguida Dias (1992)
esclarece que o pellet se impõe ao sínter pelo aumento da produtividade no
processo siderúrgico.
Em 1956 estudos se desenvolveram para o aproveitamento e emprego do
itabirito, “rocha metamórfica xistosa, com teor de ferro variando entre 30 e
55%”, pois as reservas de hematita já se exauriam (DIAS, 1992, p.105). Os
resultados positivos da pesquisa levaram a CVRD a elevar a sua meta de
exploração. Dias (1992) confirma que em 1967 a companhia atingiu 11
milhões de toneladas de minério de ferro exportadas, já se configurando
entre as seis maiores empresas exportadoras do mundo. Em 1970 a
exportação era especialmente destinada para o parque siderúrgico do Japão
e para a Alemanha Ocidental (DIAS, 1992).
O volume das exportações bateu recordes a cada ano, alcançando 47,3
milhões de toneladas em 1975, o que conferiu à Companhia a posição de
maior exportadora de minério de ferro de todo o mundo (DIAS, 1992,
p.157).

Nesta época a CVRD passou a fornecer minério de ferro para a China,
Escócia e Alemanha Oriental, reestabeleceu a venda para a Romênia e a
antiga Iugoslávia, além dos consumidores na “Alemanha Ocidental,
Argentina, Áustria, Espanha, EUA, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão,
Polônia e Turquia” (DIAS, 1992, p.159). Em 1977 a Companhia assinou
contrato com “usinas do Iraque, Qatar, Coréia do Sul, Indonésia e Filipinas
(...). Seu mercado incluía 63 clientes em 26 países” (op. cit., p.161). No
Brasil, em 1978, a CVRD tinha 34,4% de participação no mercado interno,
salienta o autor.
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Dias (1992) vai citando ao longo do seu texto a quantidade de empresas que
a CVRD criou e se tornou acionista no Brasil e no exterior, desde o início da
sua história, em toda a sua cadeia de produção. São siderúrgicas, usinas de
beneficiamento, empresas encarregadas da venda no exterior, de pesquisas
geológicas

e

tecnológicas,

empreendimentos

navais,

de

transporte

transoceânico, ferroviário, empresas de energia elétrica (Cemig e Escelsa),
empresas de comunicação (Telebrás e Embratel), até mesmo outras
companhias de exploração de minério de ferro, entre outras afirma Dias
(1992). São empresas que facilitavam e beneficiavam financeiramente a sua
produção e exportação de minério de ferro, conforme Dias (1992).
A CVRD atuou na construção de ferrovias, portos, teve influência como parte
do Estado para a criação do Ministério de Minas e Energia (MME) em 1960,
entre tantas outras atividades, continua Dias (1992). O autor descreve que a
CVRD criou cerca de 30 subsidiárias, entre 1969 e 1973, chamadas de paper
companies, controladas diretamente pela CVRD, de “existência apenas
formal”. Suas funções se limitavam a “atender às exigências do Código de
Mineração brasileiro, que restringia o número de alvarás e de áreas de
pesquisa para cada bem mineral a ser concedido a cada empresa” (op. cit.,
p.187).
A CVRD também estava preocupada em diversificar a sua atividade, e em
1966 desenvolveu estudos para a exportação de cavaco e celulose, criando
empresa de prestação de serviços de reflorestamento (op. cit.). Dias (1992)
escreve que ao longo da década de 1970 a CVRD amplia suas atividades
para

a

produção

de

“bauxita/alumina/alumínio,

manganês,

titânio,

fosfato/fertilizantes, madeira/celulose, pelotas, ferritas magnéticas, entre
outros” (p.157), como o ouro.
Dias (1992) argumenta que a política da Companhia em diversificar suas
atividades

tinha

por

objetivo

envolver

os

compradores

em

outros

empreendimentos da empresa. A Companhia promoveu a criação de
empresas subsidiárias na forma de empreendimentos conjuntos com capitais
nacionais privados nacionais e, especialmente, grupos estrangeiros,
“garantindo sempre a condição de sócia majoritária” (Dias, 1992, p.190).
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Dias (1992) expõe que para continuar seu projeto de expansão das
atividades, a Companhia investiu na década de 1970 para aperfeiçoar o
complexo mina – ferrovia – porto. Para expandir tal complexo, continua o
autor, foram necessários financiamentos e empréstimos levantados pela
CVRD junto a entidades internacionais, algumas nos EUA, Áustria,
Alemanha, Japão, além do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
“Entre as agências de financiamento nacionais incluem-se o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (BNDE), o Banco do Brasil e o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais” (DIAS, 1992, p.178).
Porém, Dias (1992) expressa que nesta década a CVRD percebeu que as
otimizações para a produção numa lógica de contínua expansão esbarravam
na limitação das minas, necessitando buscar novas jazidas, o que a levou a
ampliar seus direitos minerários “dentro e fora do Quadrilátero Ferrífero”,
mediante novas concessões ou incorporação de reservas de terceiros. “Ao
manter-se o ritmo das operações extrativas, as reservas de alto teor dessas
jazidas estariam totalmente esgotadas ao final do século” (DIAS, 1992,
p.174).
O interesse em ampliar suas fontes de minério de ferro levou a CVRD para o
norte do país, na Serra de Carajás, próximo do município de Marabá, onde foi
descoberto em 1967 importante depósito ferrífero, afirma Dias (1992), pela
Companhia Meridional de Mineração, subsidiária da US Steel. O “Projeto
Ferro Carajás” teve as duas Companhias em sociedade, com a constituição
da “joint-venture Amazônia Mineração S.A. – AMZA”.
O interesse do mercado estrangeiro em manter negócios com a estatal
brasileira estava sobretudo “pela possibilidade de garantir o fornecimento
regular de matérias-primas e insumos básicos para as suas indústrias e de
reduzir seus custos de produção, pela utilização de mão-de-obra e fontes
energéticas abundantes e baratas” (DIAS, 1992, p.191).
A

exploração

da

Serra

do

Carajás

estava

inicialmente

destinada,

prioritariamente, aos EUA, Japão e mercado Europeu, conforme Dias (1992).
Para o escoamento do minério da mina em Marabá (PA) até o porto que
precisou ser construído no município de Itaqui (MA), próximo a São Luís, foi
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necessária a construção de linha férrea com 870 km de extensão. O autor
aponta que este projeto foi alvo de polêmicas desde o seu início. Após uma
série de divergências entre a CVRD e a US Steel, em 1977 a CVRD indeniza
a companhia norte-americana e torna-se a única acionista da AMZA, afirma
Dias (1992).
Em Carajás seriam utilizados explosivos e escavação para o desmonte do
minério. Previu-se a utilização de perfuratrizes e escavadeiras elétricas, além
de caminhões para o transporte até a usina de beneficiamento, que se daria
através das “operações de britagem primária, britagem secundária,
peneiramento secundário, britagem terciária, moagem e peneiramento
terciário” (DIAS, 1992, p.232). Resultando em “minério granulado” e o
“minério fino, denominado sínter feed” (op. cit.).
O minério após o beneficiamento é transportado através de linhas
transportadoras em correias para o pátio de estocagem, e estocado por
empilhadeiras (DIAS, 1992). A fase de beneficiamento e estocagem passa
por controles de qualidade e quantidade por meio de balanças e estações
automáticas de amostragem, explica Dias (1992). O trem-tipo era composto
por 160 vagões de minério, podendo cada um carregar até 98 toneladas de
minério de ferro (op. cit.). No porto “o descarregamento do minério seria feito
por meio de dois viradores de vagões do tipo rotativo”, o porto previa
“instalações de descarga, estocagem, recuperação e carregamento dos
navios”, além da instalação de repeneiramento e britagem, conclui Dias
(1992, p.233-234).
Hoje em dia, no site da Vale (2013), Carajás é expressa como a “maior mina
de minério de ferro do mundo”. As etapas de produção são descritas da
seguinte forma: (1) infraestrutura para o preparo das minas para as
operações de lavra; (2) extração com escavadeiras, pás-carregadeiras que
“retiram toneladas de minério de ferro de bancadas de 15 metros de altura”;
(3) transporte feito com dois tipos de caminhões fora-de-estrada que tem
capacidade para transportar 240 e 400 toneladas de minério; (4) britagem,
processo no qual os blocos de minério passam pelo britador primário onde
são “reduzidos a partículas com menos de 20 milímetros”; (5) correias, por
onde o minério é transportado até a usina de beneficiamento; (6)
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peneiramento, onde é feita a separação do minério em três tamanhos
diferentes (granulado, sinter-feed e pellet-feed); (7) estocagem, com
empilhadeiras que “armazenam o minério em pilhas de até 18 metros de
altura e 50 metros de largura”; (8) recuperação, são máquinas chamadas
recuperadoras de até 35 metros de altura que transportam o minério até os
silos; (9) carregamento dos trens que passam por debaixo dos silos e
deslocam-se até o porto; (10) descarregamento dos trens por meio dos
viradores de vagão, o minério é descarregado em silos, sendo depois levado
ao pátio de estocagem do porto; (11) embarque, “o minério estocado no pátio
do porto é colocado em esteiras e levado diretamente para os porões de
navios” (VALE, 2013).
Atualmente está em processo a duplicação da Estrada de Ferro Carajás, que
de acordo com Milanez (s.d.) trata-se de uma estratégia da Vale para
continuar como fornecedora de minério de ferro no mercado asiático, em seu
plano de crescimento baseado no “aumento contínuo da exportação de
matéria-prima” (p.73), plano este que não é benéfico do ponto de vista da
sociedade e nem do ambiental, observa o autor.
As críticas contra a empresa e sua atividade
Silva (2004) analisa que o modelo de desenvolvimento da atividade
mineroexportadora é concentrado, excludente, dependente, e de caráter
exógeno. A autora condena que apesar dessa exploração gerar elevados
níveis de renda, essa não fica no município, como no caso de Itabira. Lá não
houve melhoria nas condições econômicas e sociais compatíveis com a
renda gerada, não promoveu diversificação produtiva, nem distribuição de
renda, e ainda causou um gigantesco impacto ambiental, diz.
Silva (2004) continua dizendo que a própria arrecadação de impostos é
aquém do previsível, devido às brechas encontradas pela mineradora na
legislação em relação ao pagamento de tributos. “(...) a riqueza gerada pela
mineração, durante todos esses anos, não se reverte em benefícios e
investimentos em infraestrutura urbana e produtiva na mesma proporção
dessa riqueza” (SILVA, 2004, p.117-118).
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A partir do exemplo de Itabira, Silva (2004) descreve uma série de impactos
provocados pela grande empresa mineradora. A autora cita a grande
migração que a mineração provocou na cidade, e a consequente construção
de novos bairros funcionais. Tal expansão urbana também causa ônus à
administração municipal de Itabira, continua.
Silva (2004) aborda a postura de “imobilidade” dos atores locais em
decorrência da dominação da CVRD, que levou a destruição de espaços
simbólicos, descaracterização do antigo centro, favelização, aumento das
desigualdades sociais, destruição de bairros inteiros, casarões, inclusive da
antiga catedral, para dar espaço à infraestrutura da expansão da grande
monoindústria capitalista.
É uma destruição do patrimônio público/cultural e simbólico da cidade, expõe
Silva (2004), com a destruição inclusive de relações sociais. Há bairros em
Itabira localizados a uma distância de menos de cinquenta metros da mina,
causando rachaduras e trincas nas residências, observa. O som das grandes
máquinas e explosões é perturbador para a população (SILVA, 2004).
A descaracterização das serras tem gerado um novo perfil topográfico com
proporções alarmantes, tornando a paisagem triste, agressiva e ameaçadora
para os itabiranos, expressa a autora (op. cit.). “No entanto, no imaginário do
itabirano estão presentes o pico do Cauê e a serra da Conceição, símbolos
do patrimônio natural da cidade e destruídos pela mineração” (SILVA, 2004,
p.225). Além disso, a autora menciona o sentimento de impotência e perda
dos itabiranos ao verem suas riquezas irem embora pelas estradas
ferroviárias que cortam a cidade, como descrito nos poemas do Itabirano
Carlos Drummond de Andrade.
O maior trem do mundo
leva minha terra
para Alemanha
leva a minha terra
para o Canadá
leva minha terra
para o Japão.
O maior trem do mundo
puxado por cinco locomotivas a óleo diesel
engatadas geminadas desembestadas
leva meu tempo, minha infância, minha vida
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triturada em 163 vagões de minério e destruição.
O maior trem do mundo
transporta a coisa mínima do mundo
meu coração itabirano.
Lá vai o trem maior do mundo
vai serpenteado vai sumindo
e um dia, eu sei, não voltará
Pois nem terra nem coração existem mais
(ANDRADE, 1984).

A natureza sempre foi encarada pela mineradora como fonte de recursos
inesgotáveis, sem preocupação quanto à exploração predatória e quanto aos
seus efeitos ao patrimônio natural e à população das regiões impactadas,
expressa Silva (2004). Além disso, a população se sente diminuída frente ao
gigantismo da mineradora, continua.
Na CVRD, a prioridade, quase sempre, foi apenas o aspecto econômico,
desconsiderando-se o bem-estar geral da população, o patrimônio
ambiental da cidade – tanto o natural como o historicamente construído –
apesar de ela propagar, em publicações e discursos, a preocupação com a
região e as populações da sua área de abrangência (SILVA, 2004, p.130).

Os problemas ambientais, conforme Silva (2004), referem-se ao processo de
extração mineral a céu aberto que movimenta grande quantidade de solo
estéril e de minério fino, cujos resíduos são levados para os vales e bacias
sedimentares ou provocam intensa emissão de particulados na atmosfera da
cidade pela ação do vento. A água do processo de beneficiamento, assim
como as chuvas precipitadas nas minas, carregam rejeitos que se depositam
à jusante, e formam imensas áreas assoreadas (SILVA, 2004).
São construídas “barragens de contenção” para os rejeitos, que destroem
vales, áreas agriculturáveis, entre outras, que são alagadas pela barragem,
ou estão mais a jusante e assoreiam, diz a autora (op. cit.). Tais barragens
recebem também produtos químicos usados no processo de lavagem e
beneficiamento do minério, e promovem a proliferação de vetores de
doenças, afirma Silva (2004). A fauna e a flora das áreas sujeitas à
mineração praticamente desapareceram, a destruição da vegetação nas
áreas mineradas também provoca processos erosivos devido à exposição do
solo às intempéries, continua. O espaço fica sujeito, portanto, à poluição
aérea, hídrica e do solo, e causa um imenso dano paisagístico (SILVA, 2004).
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(...) a água subterrânea nas áreas de mineração é empecilho para o
processo minerário. Por isso, há necessidade de rebaixar o lençol freático
cada vez que a mineração atinge, o que compromete as nascentes
existentes nas minas e, consequentemente, o abastecimento de água para
a população. Os produtos usados no processo de lavagem de minério e
jogados a jusante das minas poluem os córregos e o solo, inviabilizando o
aproveitamento desses [tornando-os impróprios para a agricultura]. (...) A
quantidade de partículas em suspensão na atmosfera é fator de risco para a
população constantemente em contato com a poeira, põe em risco a saúde
e o bem-estar das pessoas, pois provoca doenças alérgicas, respiratórias e
incômodos vários (SILVA, 2004, p.230-231).

Para Silva (2004), a CVRD começou a tratar a questão ambiental de forma
menos

irresponsável

em

necessidade

da

adequação

às

normas

internacionais, para conseguir certificados de qualidade ambiental (ISO
14000), e para manter uma boa imagem em suas negociações nos mercados
externos. Para adequar o processo industrial ao mínimo exigido pela
legislação, a empresa utiliza de tecnologias novas e menos poluidoras, diz
Silva (2004).
Porém, Silva (2004) não observa uma mudança e um compromisso efetivo
com as questões ambientais, a empresa usa sua política ambiental como
marketing. Percebem-se aspectos contraditórios entre o discurso e a prática
da CVRD, afirma.
Com relação a uma ação indenizatória contra a CVRD, imposta pelo
município de Itabira na administração de 1995, pedindo ressarcimento das
perdas, a autora questiona: “De quanto é a indenização? O valor é difícil de
estipular, o importante é o reconhecimento da dívida. Se analisarmos, tem
coisas que não têm valor material” (SILVA, 2004, p.145).
O Entrevistado-F critica as práticas compensatórias, os condicionantes, pois
a “perda” de algo “é irreparável,(...) é insubstituível”. E observa que, inclusive,
há alterações de leis, dos códigos para o benefício das empresas,
“destituindo” conquistas sociais já obtidas.
O Entrevistado-F disse que teve a oportunidade, durante uma das consultas
públicas pelo Parque, de conversar com representante da Vale para o projeto
da Mina Apolo, e cita o seguinte diálogo que teve:
[Entrevistado-F pergunta:] Depois disso tudo o que a gente está
vivenciando aqui nas audiências, todos os fatos sendo trazidos, relatados
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de todos os lados, como que você ainda está vendo essa questão de
continuar querendo explorar a Gandarela?
[Representante da Vale responde:] Não se iluda, eu sou de uma empresa
que visa lucro, e a nossa função é minerar, preservar o meio ambiente
custa caro, a nossa função é minerar e nós vamos até o fim
(ENTREVISTADO-F).

O Entrevistado-F diz que a Vale faz o seu marketing como “cuidadores do
meio ambiente”, mas critica que “isso é simplesmente um marketing, (...) é
tudo um negócio”.
Silva (2004) diz que a partir do final da década de 1980 muitos atores sociais
em Itabira começaram a questionar as posturas da CVRD. E, no final dos
anos 1990, começaram a expressar os seus gritos de indignação que por
muitos anos ficou entalado na garganta de muitos moradores e trabalhadores
de Itabira pelo poder imobilizador da empresa (SILVA, 2004).
A empresa que gera emprego e renda é a mesma que polui e destrói as
paisagens,

conclui

Silva

(2004).

Revoltada

com

suas

montanhas

descascadas e destruídas com os buracos da mineração, e os demais
impactos ambientais presentes por mais de cinquenta anos de atuação da
empresa em Itabira, a sociedade lamenta o descuido e omissão do poder
público na regulamentação e fiscalização da empresa (SILVA, 2004).
O

espaço

urbano

de

Itabira

é

marcado

por

“apropriação/expropriação/produção por atores desiguais, com diferentes
interesses”, que “desencadeou uma reconfiguração urbana por meio de
espaços funcionais da produção tipicamente capitalista” (SILVA, 2004,
p.191).
É uma apropriação do espaço como “mercadoria” que deve atender aos
interesses do capital, diz Silva (2004). “O espaço geográfico torna-se, então,
um componente fundamental dentro da lógica capitalista em que a essência é
a produção do lucro – tudo é estudado, planejado e executado dentro dessa
lógica” (op. cit., p.191). E na exaustão das jazidas de minério de ferro
datadas das eras arqueozóicas e proterozóicas, o que resta é a saída da
empresa deixando todos os passivos, uma cidade cheia de crateras e de
aposentados, com evasão de grande parte da população, diz Silva (2004).
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A história segue, e em 1997 a CVRD foi privatizada “em meio a protestos
populares e denúncias de corrupção contra o processo de privatização”
(VALDOMIR et al, 2012, p.3). “A Vale ainda tem laços estreitos com o
governo brasileiro”, continuam os autores, e esta forte ligação coloca em
dúvida se os governos decidem em favor da população, ou da empresa,
dizem Valdomir et al (2012).
Denominada apenas de “Vale”, de lá para cá o aumento na intensificação da
exploração e exportação da empresa é extremamente alto. Mineiro e Deloupy
(2012) relatam que de acordo com o ranking das empresas brasileiras de
destaque da revista Valor Econômico de agosto de 2012, a Vale obteve o 2o
lugar em lucro líquido, atrás apenas da Petrobrás. A figura 05 abaixo mostra
a evolução da produção de minério de ferro pela Vale de 2002 até 2010. A
diminuição da produção em 2009 foi provocada pela queda da demanda
externa devido à crise financeira de 2008-2009, conforme Mineiro e Deloupy
(2012).

Figura 05: Evolução da produção de minério de ferro pela Vale, em milhões de
toneladas. Fonte: Mineiro e Deloupy (2012, p.10) a partir de dados coletados nos
Relatórios de Produção da Vale, ano a ano.

A Vale é responsável por 84,52% da produção de minério de ferro no Brasil
(IBRAM, 2012). A mineradora se autodenomina “a maior produtora mundial
de minério de ferro e pelotas, matérias-primas essenciais para a fabricação
de aço” (VALE, 2013).
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Costa el at (s.d., p.40) criticam que em nome da “balança comercial positiva”,
observa-se o monopólio de uma empresa (a Vale) que domina as “maiores
jazidas de minério de ferro do Planeta”, Minas Gerais e Pará, com o único
objetivo de “explorar e exportar a maior quantidade de minério possível, no
menor intervalo de tempo, sem reserva de futuro”. “Uma empresa privada
pode explorar a todo custo um patrimônio natural que pertence, em tese, à
coletividade?”, questionam Costa el at (s.d., p.34).
De acordo com Faustino e Furtado (s.d., p.44-45) a Vale possui “um enorme
poder econômico, político e cultural”, legitimado pelo “progresso moderno”
que “industrializa e mercantiliza o mundo”, vinculado às necessidades
construídas nas sociedades, especialmente nas mais modernizadas, “cujos
valores exercem fortes poderes de incidência no mundo”. Esse poder
simbólico

justifica

uma

série

de

ações

das

grandes

corporações

transnacionais, continuam as autoras, “entendidas como redentoras das
necessidades a elas subordinadas” (p.45).
Esse poderio é fator determinante para que as conquistas democráticas
possam ser burladas e retrocedidas e para que as violações de direitos
geradas nas cadeias produtivas das corporações sejam secundarizadas,
toleradas e inclusive compartilhadas pelos Estados e naturalizadas pela
sociedade (FAUSTINO; FURTADO, s.d., p.45).

A flexibilização da legislação ou o descaso de sua aplicação, o desmonte de
órgãos do governo, a criminalização das lutas sociais e o retrocesso nas
conquistas democráticas são alguns dos procedimentos vinculados à
expansão de atividades extrativistas intensivas voltadas para exportação,
consideram Faustino e Furtado (s.d., p.49-50). As autoras também criticam o
Novo Marco Regulatório da Mineração do Brasil, que vem para acelerar este
processo.
Faustino e Furtado (s.d.) denunciam que existem muitas evidências de
violações de direitos humanos pela empresa Vale. As autoras citam que em
janeiro de 2012 a Vale ganhou o prêmio internacional de “piores práticas
corporativas” pelo Public Eye Awards (FAUSTINO, FURTADO, p.47), onde foi
eleita como pior empresa do mundo por voto popular (PUBLIC EYE AWARD,
2013). Nesta mesma época a Vale “enfrentava 111 processos judiciários e
151

processos

administrativos

referentes

a

violações

de

direitos”
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(FAUSTINO; FURTADO, s.d., p.47). Ao mesmo tempo, nos dois primeiros
trimestres de 2012 a empresa teve o seu lucro líquido acima dos US$ 6
bilhões, descrevem as autoras a partir de dados da própria empresa.
Desde 2010 contra as atuações da empresa existe uma rede internacional de
resistência, a “Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale”, que
denuncia os “violentos impactos socioambientais, desrespeito a leis
trabalhistas e violações de direitos humanos” (AIAV, 2012, p.3). Em 2013 um
ex-funcionário do Departamento de Segurança Empresarial da Vale fez
denúncias de espionagens praticadas pela empresa contra lideranças,
movimentos sociais, jornalistas e funcionários da própria empresa (AIAV,
2013). Inclusive por esta razão, os nomes dos entrevistados para a presente
pesquisa não serão mostrados, conforme exposto no item 1.1.1.
Atualmente, a Vale está presente nos cinco continentes, “em 38 países,
atuando

em

mineração,

siderurgia,

logística

e

energia”

(MINEIRO;

DELOUPY, 2012, p.9). Para Faustino e Furtado (s.d.) é difícil descrever todas
as atividades que a empresa desempenha. Suas atividades abrangem o
extrativismo mineral, processamento de ferro, ferrovias, portos, siderurgias,
exploração de gás natural, energia elétrica, agrocombustíveis, indústria
química e pesquisa para novas descobertas de depósitos de minério, citam
as autoras. No Brasil a Vale está presente em 14 estados e no Distrito
Federal (FAUSTINO; FURTADO, s.d.).
A manifestação da empresa sobre o conflito na Serra do Gandarela
Solicitei, com pedido formal para a empresa Vale, uma entrevista para tratar
do conflito ambiental na Serra do Gandarela. Foi concedida uma hora de
entrevista com um funcionário da Vale que trabalha no projeto Mina Apolo, no
dia 14 de maio de 2013. Apesar de somente um funcionário ter conversado
comigo, a entrevista foi acompanhada por outro funcionário que observava.
Porém, ao invés de uma entrevista, foi feita uma apresentação no
computador pelo funcionário explicando o projeto Mina Apolo, e não foi
autorizada a gravação do áudio, como permitido em todas as demais
entrevistas. Logo após a entrevista eu fiz anotações do que lembrava.
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No final, consegui fazer algumas perguntas, como “qual a opinião da Vale
sobre o conflito?”, e a resposta foi a de que “não há situação de conflito”,
“não tem disputa da mesma área”, disse o funcionário, ou seja, a mineradora
não reconhece o conflito. Ele disse que o Parque Nacional (PARNA) (ver item
3.2.2.1) foi redesenhado para que conviva com a mineração, e que já foram
feitas as discussões com a sociedade. Apesar de algumas divergências em
relação ao projeto inicial de mineração pela Vale, há compatibilidade do
projeto Mina Apolo em relação ao Parque, expressou o funcionário.
Palavras como “harmonizar”, “compatibilizar”, “convívio”, foram as palavraschave durante a entrevista, pois na visão da mineradora somente através da
“conciliação” do parque com mineração é que se garante a efetivação da UC.
Para a “efetivação da preservação” é necessária a Mina Apolo, a qual
garantiria a fonte econômica para a gestão do PARNA, disse. Foi
argumentado que a União tem níveis de prioridades diferentes, e que a
destinação econômica da União não viabilizaria o PARNA.
Por isso, continuou o funcionário, a Vale contribuiria para que a Serra do
Gandarela seja realmente preservada, para que seja um parque que
funcione, tendo a empresa, inclusive, já desenhado um roteiro de
“geoturismo” para a região, disse. Assim, ao ser questionado então sobre o
porque do projeto Mina Apolo ainda estar parado se não há conflito, o
entrevistado disse que apenas estão se definindo “detalhes periféricos” sobre
o PARNA, estando a Vale aguardando o pronunciamento oficial para dar
continuidade ao licenciamento.
Como não me senti atendida pelo curto tempo concedido, e por não ter
podido fazer muitas perguntas, fiz novo pedido de entrevista. Desta vez
pediram que eu enviasse as perguntas por e-mail, e recebi o seguinte e-mail
datado de 17 de maio de 2013 como resposta.
Boa tarde Carolina,
Sobre suas indagações, esclarecemos que não reconhecemos o conflito
mencionado por você. O Projeto Apolo, como todos os demais
empreendimentos da Vale, foi intensamente debatido com a sociedade,
com os órgãos reguladores e com o Poder Público em todas as suas
instâncias – municipal, estadual e federal. Além de encontros pontuais
diversos com as comunidades interessadas, foram realizadas seis
audiências públicas nos municípios de Caeté, Raposos, Nova Lima, Rio
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Acima, Santa Bárbara e Belo Horizonte; foi ainda formado um grupo
técnico, coordenado pelo ICMBio e o Governo de Minas, por meio da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e com participação de vários atores,
inclusive a Vale, que definiu fisicamente os limites do Parque Nacional
Serra do Gandarela que deverão ser preservados; e todas as solicitações
feitas pelas instituições envolvidas foram atendidas pela empresa, que
agora aguarda o avanço do processo de licenciamento.
O Estudo de Impacto Ambiental do Projeto está devidamente protocolado
na Supram e à disposição de qualquer interessado.
Como empresa social e ambientalmente responsável, continuamos
acreditando no debate maduro com a sociedade organizada em torno dos
investimentos e das operações da Vale. Sobre o processo produtivo da
Vale, todas as informações estão disponíveis no site da empresa –
www.vale.com, conforme mencionado anteriormente.
Espero que tenhamos contribuído para a sua pesquisa acadêmica (e-mail
recebido da Vale, em 17/05/2013).

2.3 Ecologia Política, Conflitos Ambientais, Poder e Resistência
Esta pesquisa, em seu estudo de caso, relaciona-se com estudos de ecologia
política. Martínez-Alier (1999, p.216) define a “ecologia política” como os
“estudos dos conflitos relativos à distribuição ecológica”.
Como definimos Frank Beckenbach, Martin O`Connor e eu, “distribuição
ecológica” refere-se às assimetrias ou desigualdades sociais, espaciais e
temporais na utilização pelos humanos dos recursos e serviços ambientais
(MARTÍNEZ-ALIER, 1999, p.216).
A “ecologia política” é compreendida como “o campo das análises e

propostas teóricas voltadas para o entendimento da dimensão política das
relações entre sociedades e meio ambiente e para o enfrentamento político
dos desequilíbrios ambientais” (PÁDUA, 1996, p.04).
Entendendo que o padrão de uso dos recursos e dos sumidouros
ambientais depende de relações de poder mutáveis e da distribuição da
renda, entramos então no campo da ecologia política (MARTÍNEZ ALIER,
2011, p.58).

Bryant e Bailey (2000) consideram que os problemas ambientais são um
processo político, e está associado à expansão mundial do capitalismo.
Harvey (1999) afirma que o problema ambiental repousa na acumulação de
capital e nas extraordinárias assimetrias de dinheiro e poder político que
incorporam o processo. Martínez Alier (2011) complementa que o tempo de
produção capitalista não é compatível com o tempo de reprodução da
natureza que não suporta tal velocidade. Desta forma, o tempo econômico
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triunfa sobre o tempo ecológico, o que causa a destruição de nossos bens
naturais, expressa o autor.
Os autores Bryant e Bailey (2000) usam a denominação “ambiente politizado”
no sentido de reconhecer que os problemas ambientais não podem ser
compreendidos fora do contexto político e econômico sob o qual foram
criados, e suas soluções se darão, portanto, por meios políticos. Nesse
sentido, repudiam o pressuposto de que soluções meramente técnicas
possam solucionar o problema, pois mesmo a técnica não é neutra.
Dupuy (1981, p.31) acrescenta sua oposição ao “projeto técnico que
caracteriza a sociedade industrial” (grifo no original).
Por projeto técnico, entendo a vontade de substituir o tecido social, os laços
de solidariedade que constituem a trama de uma sociedade, por uma
fabricação; o projeto demente de produzir as relações dos homens com
seus vizinhos e com seu mundo como se produzem automóveis ou canos
de ferro fundido; a invasão pela racionalidade instrumental, a lógica dos
meios e dos fins (...). É essa relação instrumental, o sonho do domínio total
que ele recobre, que os ecologistas denunciam. Pois, dizem eles, ao
quererem dominar a natureza e a história com suas ferramentas, os
homens só conseguiram tornar-se escravos de suas ferramentas. O projeto
técnico não é neutro: ao contrário do que pretendem as ideologias
dominantes, sejam elas de direita ou de esquerda (DUPUY, 1981, p.31,
grifo no original).

Ideias sobre questões ambientais e de recursos não são neutras, afirma
Harvey (1999), “elas são políticas em sua origem e tem efeitos políticos”
(p.148, tradução nossa). O autor explica que os debates sobre escassez,
limites da natureza, superpopulação e sustentabilidade, por exemplo, tratam
da “preservação de uma determinada ordem social ao invés da preservação
da natureza per se” (HARVEY, 1999, p.148, tradução nossa).
Zhouri, Laschefski e Pereira (2005) expressam que para um exercício
reflexivo crítico da concepção hegemônica - que separa o meio ambiente das
dinâmicas sociais e políticas da sociedade, e apresenta soluções meramente
técnicas e gerenciais - é preciso considerar a existência de distintas formas
de conceber e de interagir com o meio ambiente. Este reconhecimento nos
leva “a reconhecer os múltiplos projetos de sociedade que, não raro, acionam
diversas matrizes de sustentabilidade e esbarram nas reais assimetrias de
poder impressas nas dinâmicas sociais e políticas” (op. cit., p.12).
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A Terra constitui, em ampla medida, um sistema fechado (...), mas os
Estados nacionais isoladamente não são assim. Eles podem importar
matérias-primas e energia, e exportar rejeitos sólidos, líquidos e gasosos.
Portanto, em princípio, cada país pode melhorar seu balanço de entropia,
enquanto piora o balanço de outros países ou regiões, na medida em que
exterioriza seus problemas ecológicos relativos à produção e ao consumo
(ALTVATER, 1995, p.37).

São as “externalidades não internalizadas”, conforme expressa Martínez-Alier
(1999). Pádua (2000) traz para a discussão aqueles impactos ambientais que
não são computados na contabilidade econômica, a isso chama de “fluxos
ocultos”, para o autor, os custos ecológicos e humanos estão “ocultos no
cálculo econômico” (p.22-23).
Um dos poucos problemas algumas vezes admitidos pela visão tradicional do
mercado é que as empresas “externalizam” seus custos com o livre uso do
meio ambiente para aquisição de recursos naturais e deposição de resíduos,
é a chamada “falha do mercado”, expressa Harvey (1999). Passou a ser
tarefa do governo regular as empresas e promover a infraestrutura, continua.
As intervenções do Estado são tipicamente limitadas a considerar uma
evidência clara do perigo, preferencialmente de maneira quantificada, o que
requer evidências científicas de conexão entre exposições a determinado
poluente e o desenvolvimento de câncer anos depois, por exemplo,
complementa o autor.
É uma “burocracia-tecnocrata racional” sob a influência do Estado e das
corporações, sendo que a única questão colocada é como melhor administrar
o meio ambiente para a acumulação capital, eficiência econômica e
crescimento (HARVEY, 1999). Assim, é legitimado o “dumping ecológico”,
conforme Martínez Alier (2011, p.289), ou seja, é a venda de bens cuja
precificação não inclui a compensação pelas externalidades ou o
esgotamento dos recursos naturais. O autor acrescenta que isto implica
numa decisão voluntária de exportar a preços menores que o custo real de
produção.
Martínez-Alier (2011, p.52) afirma que se as externalidades dos custos
ambientais fossem incluídas no preço final dos produtos, então as “decisões
relativas à produção na nossa economia seriam outras”. O autor (op. cit.,
p.51) questiona sobre quem desfruta do direito de propriedade sobre os
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lugares? Quem define “como” os recursos naturais serão apropriados?
“Como” serão destinados seus resíduos? Quem define que as externalidades
negativas dos custos ambientais e sociais permanecem fora da contabilidade
dos resultados e do balanço da empresa? (MARTÍNEZ-ALIER, 2011).
O fato de que as matérias-primas e o seu transporte sejam de baixo custo e
que os sumidouros de resíduos tenham preço zero não é sinal de
abundância, expõe Martínez-Alier (2011). Antes, espelham uma determinada
distribuição dos direitos de propriedade, de poder e de renda (MARTÍNEZALIER, 2011). Além disso, para Bryant e Bailey (2000) os custos e benefícios
associados aos impactos ambientais são na maior parte distribuídos entre os
atores de forma desigual, e isto reforça situações de desigualdades sociais e
econômicas, conforme o conceito de justiça ambiental exposto a seguir em
2.3.1.
Gudynas (2013, p.26) chama de custos “invisíveis”, tais como a “perda de
biodiversidade, a contaminação e a deterioração da saúde pública”, e é por
isso que o preço das matérias-primas que se exportam está distorcido. Por
outro lado, o autor fala que a natureza não se reduz a um valor monetário, o
que Gudynas (2013) propõe é uma correção para não transferir os custos
para o ambiente, às comunidades ou o Estado, e tem áreas em que o
empreendimento deve ser proibido devido aos impactos que gera, diz.
Também é preciso desmontar os “subsídios perversos”, afirma Gudynas
(2013), pois os Estados constroem infraestruturas de transporte, concedem
energia barata, isentam de impostos, entre outros, para sustentar o
extrativismo. Tal como a Lei Kandir no Brasil, que determina que não incidam
impostos sobre operações de produtos primários ou semielaborados
destinados ao exterior, conforme seu artigo 3o (BRASIL, 1996).
Somado à isso, Leroy (2000, p.51-52) chama atenção para a existência da
“dívida ecológica”, definida como “o patrimônio vital da natureza, necessário
para seu equilíbrio e sua reprodução, que foi consumido e não restituído a
ela”. É uma dívida ecológica a exploração do minério de ferro no entorno de
Belo Horizonte e em Itabira, menciona o autor. Pois, além de deixar “as
serras, matas e cerrado num estado de total desolação”, afeta a qualidade de
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vida, a possibilidade de usufruir do patrimônio coletivo de forma alternativa, e
priva as gerações futuras de escolha (LEROY, 2000, p.53).
Não se trata apenas de uma dívida Norte-Sul, mas também de uma dívida
interna de responsabilidade de diversos atores, conforme Leroy (2000). Ao
falar em dívida, Leroy (2000) ressalta que a dívida ecológica não está
subordinada a uma lógica de mercado. Trata-se essencialmente de uma
dívida “política e histórica”, necessária para a afirmação “econômica e
política” daqueles que foram “esmagados” e dos que resistem, com o objetivo
de contribuir para “mudanças reais” (LEROY, 2000, p.67).
Acselrad (2004a) falando de meio ambiente, compreende que há “múltiplas
formas sociais de apropriação”, e “diversas práticas culturais de significação”,
não aceitando, portanto, interpretações que descolam o social do ambiental,
e rejeitando o discurso de uma consciência ambiental única.
Os conflitos ambientais são, portanto, aqueles envolvendo grupos sociais
com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território,
tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das
formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por
impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos –
decorrentes do exercício das práticas de outros grupos (ACSELRAD,
2004a, p.26).

Acselrad (2004a) acrescenta que o conflito tende a ser visto como a
incapacidade de “capacitação para consenso”, ao invés de ser compreendido
como “expressão de diferenças reais entre atores e projetos sociais, a serem
trabalhadas no espaço público” (p.29). Tais modos diferenciados de
apropriação do território podem gerar “resistência”, esta compreendida como
o oferecimento de resistência a um “poder” (ACSELRAD, MELLO e
BEZERRA, 2009; SCOTT, 2004).
2.3.1 A luta por justiça ambiental
Questionando “para quê?” e “para quem?” são causados os impactos sociais
e ambientais estão uma série de organizações da sociedade civil e
movimentos de resistência ao redor do mundo. Conforme Martínez-Alier et al
(2014) estas organizações formam um grande “movimento por justiça
ambiental”, em inglês denominadas de Environmental Justice Organizations
(EJOs).
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O Movimento de Justiça Ambiental constituiu-se nos EUA nos anos 80, fruto
de articulação criativa entre lutas de caráter social, territorial, ambiental e de
direitos civis (ACSELRAD, 2004b, p.9).

Conforme Acselrad (2004b, p.9) haviam estudos já na década de 1970 nos
EUA que apontavam para a relação entre a “localização de lixo tóxico e
perigoso” e as áreas residenciais de “população negra”. Nos EUA o
movimento político por justiça ambiental e contra o racismo ambiental teve
como referência dois incidentes em particular, o Love Canal em 1977; e
protestos de uma comunidade Afro-americana selecionada para receber
contaminação em seu solo em 1982 em Warren County, explica Harvey
(1999).
Os protestos maciços contra o critério racial para a escolha da localização de
indústrias e rejeitos poluentes culminou na ação por “justiça ambiental”,
inicialmente expressa como “racismo ambiental”, com “questão central na luta
pelos direitos civis” (ACSELRAD, 2004b, p.10). Tal luta traz a dimensão da
desigualdade ambiental ao movimento ambientalista, continua o autor,
conectando meio ambiente e justiça social, complementa Harvey (1999).
Nesta luta está a reinvindicação por uma qualidade de vida relacionada com
o direito básico a um “meio ambiente seguro e saudável” (BULLARD, 2004,
p.36). Em 1991 houve o primeiro encontro dos movimentos que gerou o
manifesto de justiça ambiental (HARVEY, 1999).
Para designar esse fenômeno de imposição desproporcional dos riscos
ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos
e informacionais, tem sido consagrado o termo injustiça ambiental. Como
contraponto, cunhou-se a noção de justiça ambiental para denominar um
quadro de vida futuro no qual essa dimensão ambiental da injustiça social
venha a ser superada. Essa noção tem sido utilizada, sobretudo, para
constituir uma nova perspectiva a integrar as lutas ambientais e sociais
(ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2009, p.9, grifo no original).

A degradação ambiental não é democrática, ela recai de forma mais intensa
naqueles desprovidos de poder, os quais estão “sujeitos a um maior nível de
riscos ambientais do que outros segmentos da sociedade” (HEALY et al,
2013, p.300, tradução nossa). Para Acselrad, Mello e Bezerra (2009) a
desigualdade ambiental se reflete tanto na proteção, quanto no acesso
desigual ao recursos ambientais. Pádua (2000, p.17) acrescenta: “as
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desigualdades sociais são sempre desigualdades ecológicas, definindo os
modos e escalas de acesso aos recursos naturais”.
A partir dessa noção observada na escala mundial, verifica-se que a prática
dos países industrializados de transferirem suas indústrias sujas, tecnologias
de risco, e de despejarem o seu lixo para os países do terceiro mundo, é uma
forma de “colonialismo tóxico” (BULLARD, 2004). Tal prática veio a público e
desencadeou um escândalo mundial na divulgação do memorando interno do
Banco Mundial de 1991, “de autoria de Lawrence Summers, economistachefe do Banco Mundial”, que descreve “razões” de uma “lógica puramente
econômica e injusta” para “estimular mais migração das indústrias poluentes
para

os

países

menos

desenvolvidos”

(BULLARD,

2004,

p.34-35;

ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2009; HARVEY, 1999).
Dupuy (1981) lembra de uma propaganda publicada pelo governo brasileiro
no jornal Le Monde que dizia: “Indústrias, venham poluir em nosso país, pois
ainda é autorizado” (p.20). Porém, esta política ainda está em vigor.
Dentre os mecanismos que provocam essa desigualdade, continuam
Acselrad, Mello e Bezerra (2009), estão o mercado e as elites
socioeconômicas, as políticas adotadas ou omitidas, a “desinformação
organizada” que não torna pública a informação, e a “neutralização da crítica
potencial”, pela atitude das empresas que instalam alguns serviço públicos
devido à omissão do poder público para conseguir a simpatia da população e
evitar mobilizações.
Assim, em contraposição a este cenário, com uma visão crítica sobre a forma
dominante de apropriação e valoração econômica do espaço, surgem os
movimentos de resistência, presentes em diversas partes do mundo de
distintas formas, assim como nos mostra Martínez-Alier (2011).
Martínez-Alier et al (2014) compreendem que há um Movimento por Justiça
Ambiental mundial, que engloba uma série de movimentos e organizações da
sociedade civil desde a década de 1980. Este movimento das EJOs
introduziram conceitos de ecologia política em suas lutas, e com eles
puderam desmascarar ou chamar a atenção de algo, influenciando a política
e o pensamento sobre as questões levantadas, continuam os autores. Dentro
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destes conceitos está o próprio “justiça ambiental”, além de “Comuns”, “pósextrativismo”, “direitos da Mãe Natureza”, apresentados na presente pesquisa
(item 3.3 e capítulos 04 e 05), além de vários outros citados por MartínezAlier et al (2014).
Estes

movimentos

nasceram

devido

aos

conflitos

causados

pelas

desigualdades de poder e renda no mundo, e as resultantes injustiças quanto
aos acessos aos recursos naturais e o “fardo” das poluições, complementam
Martínez-Alier et al (2014). A existência das EJOs denuncia o choque que
existe entre a visão da natureza para o “crescimento econômico”, e para
aqueles que a veem como “fonte de vida” e de “valores culturais”, expressam
os autores.
O Movimento por Justiça Ambiental - MJA (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA;
2009), presente no contexto brasileiro, expressa suas críticas que contribuem
para a compreensão do que seja a resistência às injustiças ambientais. No
Brasil criou-se em 2001 a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), como
citam Acselrad, Mello e Bezerra (2009). Esta rede trabalha em defesa
daqueles que sofrem tais desigualdades, com maior foco nos grupos
indígenas,

comunidades

tradicionais,

agroextrativistas

e

agricultores

familiares, dizem os autores. Copio a seguir o conceito de Justiça Ambiental
expresso pela RBJA (2014):
O conceito de Justiça Ambiental refere-se ao tratamento justo e ao
envolvimento pleno de todos os grupos sociais, independente de sua
origem ou renda nas decisões sobre o acesso, ocupação e uso dos
recursos naturais em seus territórios (RBJA, 2014).

E dentre os seus princípios, destaco que a RBJA (2014) defende:
― os recursos ambientais como bens coletivos, para o presente e para o
futuro, cujos modos de apropriação e gestão devem ser objeto de debate
público e de controle social;
― os direitos das populações do campo e da cidade a uma proteção
ambiental equânime contra a discriminação sócio-territorial e a
desigualdade ambiental;
― a alteração radical do atual padrão de produção e de consumo.

No caso da mineração há a localização do minério no subsolo, portanto, a
sua locação não é determinada por relações de poder e desigualdade, é a
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“rigidez locacional”. Por outro lado, a luta que se desenrola na Serra do
Gandarela é pelo poder de decidir o uso do território, minerá-lo ou não, ou
seja, a desigualdade social está no processo decisório.
Observa-se, portanto, sob esta perspectiva, que a luta pela preservação da
Serra do Gandarela inclui princípios da justiça ambiental. Inclusive,
compreendo que esta luta amplia a vocação inicial do entendimento da noção
de justiça ambiental desde a ótica do “ecologismo dos pobres” (MARTÍNEZALIER, 2011), pois além dos agricultores familiares do local, o movimento
engloba pessoas de classe média que moram na cidade de Belo Horizonte e
região metropolitana, as quais sentem-se igualmente afetadas diretamente e
são detentoras de direitos. Svampa (2011) compreende que a discussão foi
além, e hoje o tema de justiça ambiental deve ser substituído por outros,
como o “Bem Viver” (ver item 5.3.2).
2.4 Breve histórico do movimento de resistência
A luta é histórica para Minas Gerais
O Entrevistado-G diz que há muito tempo a região da Serra do Gandarela já
é uma “reserva estratégica do ponto de vista das companhias de mineração”.
Desde a década de 60, mais ou menos, diz o Entrevistado-G, “chegaram
grandes companhias comprando os terrenos na região”, algumas plantaram
eucalipto para fazer carvão para a sua própria siderúrgica, mas a maioria das
terras foram mantidas como “reserva, (...) só compraram para segurar”. Esta
ação, comenta o Entrevistado-G, gerou muito desemprego em lugares onde
haviam outras atividades, tal como o manejo de candeia.
A luta pela Serra do Gandarela é histórica para Minas Gerais, pois há uma
história de exploração, é um estado que se autodenomina “minerador” pois
possui muito minério, e isto justificaria o esgotamento desses bens naturais
para aqueles que têm interesses com a atividade da mineração, diz o
Entrevistado-F. Mas “a gente está lutando pelo não esgotamento desses
bens, essas riquezas de Minas Gerais, traduzida nos minérios, que dá o
nome ao estado” (ENTREVISTADO-F).
“Sobrou muito pouco nesse Quadrilátero, (...) por conta da atividade
minerária”, diz o Entrevistado-E, que considera que a Serra do Gandarela é o
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que resta para ser protegido no meio do cenário de “total devastação”. A sua
preservação poderia ser uma “visão de compensação sistêmica e histórica”,
diz.
A inspiração na luta pela Serra da Piedade
O Entrevistado-A entende que o Movimento pela Preservação da Serra do
Gandarela (MPSG) nasce no Movimento SOS Serra da Piedade que surgiu
devido à ameaça da mineração. A Serra da Piedade é um referencial
histórico para Minas Gerais desde a chegada dos portugueses continua o
Entrevistado-A, a serra era conhecida como “Itaberabassu” pelos índios, que
significa “Serra Alta e Resplandecente”, a sua altitude é de 1.746m
(PIEDADE, 2014), e o seu resplendor está associado ao seu intenso brilho
devido à rocha de itabirito, diz o Entrevistado-A.
Trata-se de um referencial geográfico e paisagístico, um “patrimônio natural”
expressa o Entrevistado-A, além do contexto religioso e cultural. Há lendas
sobre a aparição da Nossa Senhora que resultou em romarias e
peregrinações que acontecem há mais de 200 anos, o lugar é considerado
abençoado, lá é onde está o Santuário da Padroeira do estado de Minas
Gerais, a Nossa Senhora da Piedade (ENTREVISTADO-A), conforme
proclamado pelo Papa João XXIII em 1958 (PIEDADE, 2014).
Na Serra da Piedade existe o interesse por minério de ferro e por ouro, afirma
o Entrevistado-A. Lá existia uma mineração familiar, pequena, lembra o
Entrevistado-A, chamada Brumafer, que era fornecedora da Belgo Mineira
(BMB-Belgo-Mineira Bekaert), uma grande empresa que não queria ter seu
nome associado à mineração na Serra da Piedade e então comprava da
empresa local, observa.
Conforme o Entrevistado-A o reitor do Santuário, o Frei Rosário que
promoveu a ocupação religiosa do lugar, conseguiu em 1956 (PIEDADE,
2014) um tombamento federal da Serra da Piedade na época em que Carlos
Drummond de Andrade era o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN). Porém, neste momento, só foi tombada a
pequena parte da serra aonde estavam localizadas as construções religiosas,
diz o Entrevistado-A.
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Na Constituição de Minas Gerais de 1989 a Serra da Piedade é declarada
como “Monumento Natural” no seu artigo 84 (ALMG, 2014), mas o
Entrevistado-A ressalva que este mecanismo de proteção não foi efetivado
pela falta da demarcação geográfica, o que causou o conflito sobre a
concessão ou não de áreas para a mineração.
O Movimento SOS Serra da Piedade conseguiu através de um Projeto de Lei
delimitar a área do Monumento Natural, acrescido do “Cultural”, diz o
Entrevistado-A. Registrada no livro de tombo do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), o tombamento
da Serra da Piedade tem em suas diretrizes a definição de que na área
tombada não pode ser exercida atividade de mineração, sendo esta uma
grande vitória do movimento de resistência, expressa o Entrevistado-A.
O Entrevistado-A afirma que o Instituto Estadual de Florestas de Minas
Gerais (IEF/MG) ainda não reconhece esta área como tombada, pois o
caminho do processo para o estabelecimento do monumento natural não se
deu dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC
(BRASIL, 2000). Porém, a proteção da Serra da Piedade se deu por um “ato
do executivo” o que é suficiente para o seu reconhecimento de acordo com a
própria lei do SNUC, esclarece o Entrevistado-A.
Em 2010 o Movimento SOS Serra da Piedade conseguiu que o IPHAN
reconhecesse o monumento “natural” e “cultural” definido pelo estado de
Minas Gerais, tendo inclusive aumentando o tamanho da proteção feita pelo
IEPHA/MG, explica o Entrevistado-A. Em 2011 a Vale entrou com um
mandato de segurança contra o IPHAN pois esta ampliação do tombamento
estaria “prejudicando os seus interesses minerários”, mas esta ação foi
indeferida segundo o Entrevistado-A. “Se a Vale quer fazer isto até com a
Serra da Piedade o que ela vai fazer com as outras serras?”
(ENTREVISTADO-A).
O Entrevistado-A descreve uma série de tentativas que objetivam
desproteger a Serra da Piedade que as vezes reaparecem por diferentes
instrumentos. Essa luta contínua pela Serra da Piedade foi uma “caminhada
de aprendizagem” na luta contra a mineração, diz. O Entrevistado-A se refere
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a vários instrumentos jurídicos que fizeram parte do conflito na Serra da
Piedade devido a participação ativa do Movimento SOS Serra da Piedade,
com a participação do Ministério Público Federal e Estadual, que tiveram
como resultado a paralização da mineração.
A Serra do Gandarela tem também uma parte dentro do município de Caeté,
lugar onde se criou o Movimento SOS Serra da Piedade, assim, percebe-se
que se por um lado há a pressão da Vale para minerar na região, há também
um movimento de resistência já organizado e com vitórias no local. O
Entrevistado-C percebe no Movimento SOS Serra da Piedade e no
Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSAM - movimento
ambientalista estadual de MG) o berço para a luta na Serra do Gandarela, a
qual tem adquirido um formato que vai além da luta por aquele território, ela
traz um questionamento mais profundo sobre o modelo econômico.
A luta pela Serra do Gandarela é consequência da luta pela Serra da Piedade
que já foi um ícone representativo muito forte no contexto da mineração em
Minas Gerais, reforça o Entrevistado-A. (...) “na época diziam assim para nós:
Vocês são loucos! Nunca ninguém parou uma mineração em Minas Gerais!
E, no entanto, se parou!” (ENTREVISTADO-A). Na Serra da Piedade “foi a
primeira vez que uma mineração em atividade em Minas Gerais parou”,
aponta o Entrevistado-A.
A percepção da ameaça na Serra do Gandarela
No Conselho Municipal de Meio Ambiente (CODEMA) de Caeté, a empresa
de mineração chamada “Apolo” – empresa que era da Vale afirma o
Entrevistado-B – deu entrada ao requerimento para minerar no município de
Caeté, na região da Serra do Gandarela. Porém, na época, não foi dada a
anuência em função da importância das águas do local, explica o
Entrevistado-A,

não

tendo

havido

continuidade

no

pedido

daquele

licenciamento.
Em seguida houve a mudança do Prefeito em Caeté, e o CODEMA começou
a ser desarticulado, afirma o Entrevistado-A. Ao mesmo tempo começaram a
sair matérias nos jornais de Belo Horizonte com o dizer: “maior mina de ferro
a céu aberto do mundo vai acontecer em Caeté”, diz o Entrevistado-A.
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Em 2005 representantes da Vale estiveram nas pequenas localidades
habitadas da região da Serra do Gandarela, diz o Entrevistado-G. Na ocasião
a Vale chegou “anunciando” o seu “grande projeto” de mineração na serra,
tendo argumentado que já possuía os direitos minerários do subsolo. O
projeto inicialmente era denominado “Maquiné”, o que depois virou a “Mina
Apolo”, diz o Entrevistado-G.
Eles chegaram de helicóptero, e contaram com a presença de deputados e
outros aliados da mineração, observa o Entrevistado-G. “Teve até helicóptero
que baixou lá nas comunidades com presidente de empresa dizendo que alí
seria o maior complexo”, diz o Entrevistado-B. As pessoas começaram a
sinalizar que estavam querendo minerar na região da Serra do Gandarela, foi
um “ruído muito forte” sobre o projeto de mineração, diz o Entrevistado-E.
Era um mega complexo que iria interligar todo o Quadrilátero Ferrífero, com
o Gandarela sendo o centro de articulação com todas as outras minas do
Quadrilátero, seria um complexo a altura de Carajás (ENTREVISTADO-B).

Os moradores locais
As comunidades estavam “assustadas pelo porte do empreendimento que a
Vale colocava”, mesmo não tendo nada formal, observa o Entrevistado-B. “As
comunidades estavam pedindo ajuda”, diz o Entrevistado-B. Assim, alguns
moradores da região tomaram a iniciativa de pedir o apoio de outros
movimentos socioambientais para “defender” a Serra do Gandarela, lembra o
Entrevistado-G.
Por outro lado, o Entrevistado-G observa que muitos moradores das áreas
rurais da região possuem baixa escolaridade e são, na sua maioria,
facilmente iludidos pelos discursos econômicos.
As pessoas que moram na região da Serra do Gandarela “gostam” e
“valorizam” muito o lugar, assim como as pessoas que nasceram lá e já não
moram mais, e os que frequentam e visitam, diz o Entrevistado-G. Porém, o
Entrevistado-G observa que, muitas vezes, essas pessoas “não conseguem
ter a dimensão do tanto que pode ser a ameaça para eles os interesses
econômicos, o megaprojeto (...)” (ENTREVISTADO-G). O Entrevistado-C
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espera que não seja preciso que as comunidades cheguem a ser impactadas
para começarem a agir.
As pessoas tem muito boa fé, elas são muito puras de coração, a maioria
delas. Elas acreditam no discurso do outro, seja de que lado for o que
aparecer lá, as pessoas normalmente recebem muito bem e acreditam nos
discursos das pessoas. E então, elas se fragilizam em relação à mineração
(...) porque autorizam tudo.
Se os terceirizados da Vale chegam lá com papeis pedindo para você
autorizar que a Vale entre no seu terreno e faça pesquisa (...) Elas [as
pessoas] acreditam na fala do outro e assinam embaixo, elas disponibilizam
documento de terra, e, ao mesmo tempo, estão numa situação social e
econômica de fragilidade, seja pela questão educacional, seja pela questão
da falta de alternativa econômica, que é uma estratégia de dominação
mesmo (...) (ENTREVISTADO-G).

O início da mobilização
O Movimento SOS Serra da Piedade e pessoas interessadas pela
preservação da Serra do Gandarela queriam saber o que estava
acontecendo e começaram a buscar informações sobre pedidos e processos
de licenciamento na região junto aos órgãos estaduais competentes,
expressa o Entrevistado-A.
Neste momento, pessoas do Movimento SOS Serra da Piedade viram o
nome da empresa Vale, e identificaram seis Autorizações Ambientais de
Funcionamento (AAF) “uma do lado da outra na região do Gandarela”,
descreve o Entrevistado-A. As pessoas interessadas começaram a se reunir,
e observaram que o empreendimento estava “fragmentado” para conseguir a
autorização facilitada via AAF.
Empreendimentos com AAFs não precisam passar pelo processo de
licenciamento ambiental com as licenças prévia, de instalação e de operação
(LP, LI e LO), e nem fazer o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo
relatório (EIA/RIMA), nem há o direito de pedido de audiência pública, entre
outras exclusões de exigências legais, complementa o Entrevistado-A.
Os empreendimentos ou atividades considerados de impacto ambiental não
significativo estão dispensados do licenciamento ambiental e devem,
obrigatoriamente, requerer a Autorização Ambiental de Funcionamento
(AAF) – um processo mais simples e rápido para a regularização (SEMAD,
2014).
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A AAF é um procedimento simples em que o empreendedor diretamente
pede a autorização para o funcionamento do seu empreendimento, diz o
Entrevistado-A. No estado de Minas Gerais existia uma legislação que
permitia às atividades de mineração, de até 300 mil toneladas/ano, ter as
suas autorizações de funcionamento através da AAF, explica o EntrevistadoA.
A percepção do Movimento SOS Serra da Piedade, e demais pessoas, sobre
a tentativa da Vale em licenciar um grande empreendimento de mineração de
ferro à céu aberto na região da Serra do Gandarela de forma fragmentada e
simplificada com as AAFs, fez com que este grupo levasse representações
junto ao Ministério Público Estadual e Federal questionando as AAFs. O
Ministério Público comprovou que se tratava mesmo de uma estratégia da
Vale em licenciar seu grande empreendimento em pedaços, e a ação junto
ao MP impediu que isso acontecesse (ENTREVISTADO-A).
Depois disso, “o próprio Ministério Público (MPMG) considerou que no estado
de Minas Gerais nenhum empreendimento minerário poderia receber
autorização por AAF” (ENTREVISTADO-B). Trata-se de Ação Civil Pública
em Defesa do Meio Ambiente proposta pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, datada de 29 de novembro de 2010, que considerou
inconstitucional e ilegal a liberação por meio de AAF das atividades de
extração ou beneficiamento de minério de ferro em Minas Gerais, obrigando
a exigência da elaboração de EIA/RIMA e obtenção de licenciamento
ambiental (MPMG, 2010).
Tendo sido impossibilitada de utilizar das AAFs a Vale apresentou uma
segunda estratégia que, ainda que tenha sido por meio de licenciamento
ambiental, facilitaria o seu processo, considera o Entrevistado-A. A Vale fez o
pedido de licenciamento de apenas uma parte do empreendimento, a “Cava
Norte”, “porque depois eles íam dar tudo como ampliação”, critica o
Entrevistado-A. As mineradoras têm uma estratégia de não entrar com o
pedido de licenciamento ambiental do projeto todo, eles o fazem de forma
fragmentada, pois depois que licencia uma parte “o resto é complementação”,
afirma o Entrevistado-E.
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O Entrevistado-B menciona que o Projeto Cava Norte, “era um pedaço do
que é o projeto Mina Apolo hoje”, e complementa dizendo que mesmo assim,
“nós sabemos que [o Projeto Mina Apolo] ainda é um pedaço de tudo o que
ela [a Vale] pretendia”. Porém, esta tentativa também não deu certo, pois
percebeu-se no Conselho da Área de Proteção Ambiental da região sul da
RMBH, APA-Sul - por onde passam as solicitações de licenciamento
ambiental de áreas compreendidas dentro desta Unidade de Conservação
para

manifestação

prévia

do

Conselho

-

que

tratava-se

de

um

empreendimento maior, e de que mesmo este “pedacinho” seria muito
impactante, diz o Entrevistado-A. O Ministério Público (MG) foi acionado
novamente, e atuou neste momento para impedir essa nova fragmentação,
afirma o Entrevistado-B.
Mas, conforme o Entrevistado-A, ainda houve uma terceira tentativa por parte
da Vale de pedir a “licença para ponto um e ponto dois, para teste de
amostragem industrial”. Esta tentativa também foi frustrada para a
mineradora, pois dentro do Conselho da APA-Sul percebeu-se novamente de
que se tratava do mesmo lugar, eram “as extremidades do que eles estavam
querendo”, complementa.
Depois disso, a Vale entrou com o processo “Mina Apolo”, fala o
Entrevistado-A, classificado como empreendimento classe “6” de acordo com
a legislação de Minas Gerais. Mesmo assim, “hoje não é mais ‘Mina Apolo’,
hoje é ‘Complexo Apolo’”, como se descobriu com a apresentação da Vale no
“GT02”, observa o Entrevistado-A (ver em 3.2.4). Pois no GT02 a Vale
“assumiu”, conforme o Entrevistado-A, “que só a Apolo, que é esse que teve
as audiências públicas, que para eles não interessa”. Ou seja, a empresa foi
mostrando o que ela realmente queria aos poucos. “Desde o início eles [a
Vale] estão querendo o Gandarela inteiro”, diz o Entrevistado-A.
Paralelamente a estas tentativas, moradores da região do pretendido projeto
de mineração começaram a observar movimentações no local, como
mudanças de acessos, etc..., são “aqueles movimentos quando o
empreendimento ‘acha’ que vai acontecer (...) eles [os empreendedores] já
vão ocupando o território como se já fossem ter a licença”, fala o
Entrevistado-A, criticando a postura das empresas e as facilidades para
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liberação do licenciamento ambiental para atividade de mineração pelos
governantes de Minas Gerais.
O Entrevistado-A lembra que os moradores da região, especialmente de
André do Mato Dentro, Caeté, Rio Acima e Raposos, e os movimentos de
resistência à mineração, como o Movimento SOS Serra da Piedade e o
Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSAM), começaram a trocar
informações e a atuar em parceria. O Entrevistado-B observa que em
Raposos foi o lugar onde “gerou maior mobilização social” devido à ameaça
da bacia de rejeitos à montante da cidade.
No mesmo momento, estava em curso o “Projeto Manuelzão” dentro da
UFMG em benefício da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que
compreende a área da Serra do Gandarela. O Projeto Manuelzão tinha
dentre suas funções solucionar problemas encontrados nas sub-bacias que
atuava, e formar grupos locais em defesa da água através da criação de
subcomitês, com resultados diretos na saúde pública, informa o EntrevistadoB.
As pessoas do Projeto Manuelzão mantinham contato com os moradores
locais da região da Serra do Gandarela, e com os movimentos
ambientalistas, diz o Entrevistado-A. Um dos atores locais parceiro do Projeto
Manuelzão, lembra o Entrevistado-B, falava muito sobre o Gandarela e a
importância hídrica deste lugar. O Entrevistado-B recorda que este ator local
estava preocupado em pensar uma proposta para a Serra do Gandarela,
“porque se deixar esse lugar nas mãos das empresas, igual é hoje, isso tudo
vai acabar”.
A criação do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela
Do trabalho técnico em campo realizado pelo Projeto Manuelzão no início de
2009 foram sintetizados os problemas das sub-bacias e encaminhadas
propostas, conta o Entrevistado-B. Na região da Serra do Gandarela ainda
não existia um coletivo de pessoas organizadas para a defesa do local, e
compreendeu-se que naquele momento seria importante a criação de um
movimento que articulasse os grupos existentes isolados, continua o
Entrevistado-B.
87

	
  

Assim, o Projeto Manuelzão convocou uma reunião em junho de 2009 entre
aqueles que “estavam lutando de uma forma ou de outra para preservar o
Gandarela” (ENTREVISTADO-A). Foram reunidas entidades não só com fins
ambientais, observa o Entrevistado-B, havia uma preocupação de que se
tivesse uma visão socioambiental, observa, mas pondera que ainda há em
algumas pessoas do movimento uma visão “ambiental excludente”.
A mencionada reunião começou com o dizer: “diferenças todos nós temos,
mas nós temos algo em comum”, diz o Entrevistado-B, e o objetivo comum é
o de preservar aquele território considera o Entrevistado-E. Assim, criou-se o
Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela (MPSG), um surgimento
“espontâneo”, considera o Entrevistado-E, com a reunião de pessoas e
grupos que já estavam se movimentando em prol do Gandarela, mas agora
num “formato de movimento”.
Sua criação se deu junto com a ideia para que se crie uma Unidade de
Conservação Federal como estratégia para preservar o local, lembra o
Entrevistado-A (ver item 3.2.2). O MPSG conseguiu desde 2010 bloquear a
ameaça da mineração na Serra do Gandarela, por ter conseguido junto ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) que os processos de
licenciamento ambiental para a região fossem paralisados até a definição dos
limites das UCs, conforme apresentado no item 3.2.
O Entrevistado-B compreende que as entidades que desde o início
participam do MPSG ainda estão de “uma forma ou de outra” ativas em prol
da Serra do Gandarela, pois trata-se de um movimento não organizado
juridicamente, o que permite uma maior “mobilidade e estar se reinventando
e se readequando a todo momento”.
Essa mobilidade, conforme o Entrevistado-B, proporciona ao MPSG a
liberdade de agregar pessoas que “vão e vem no Movimento” de acordo com
suas disponibilidades em determinados momentos. Os apoios das pessoas
vêm de diferentes maneiras, conforme cada pessoa pode oferecer em suas
disponibilidades, que variam ao longo do percurso da luta, diz. O
Entrevistado-B considera positivo este “caráter dinâmico” devido ao MPSG
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não ser institucional. O trâmite burocrático de instituições da sociedade civil
impede ou dificulta o avanço de algumas ações, expressa.
Observa-se que não se trata de um movimento homogêneo, há posições
diferentes e contraditórias entre as pessoas que participam do MPSG.
Nenhum grupo é monolítico, diz Queiroz (1991), sabe-se que há
diferenciações internas a qualquer grupo, sempre haverá diversidade de
opiniões dentro de um mesmo meio social (GOMES, 2007). O Entrevistado-B
reflete que é um “grupo heterogêneo, cada um com uma visão, mas todos
juntos por algo que todo mundo quer”.
As pessoas que participam do movimento são, em sua maioria, de classe
média, e grande parte vive em Belo Horizonte. As profissões são diversas,
tendo pessoas da área de economia, sociologia, educação ambiental,
geologia, fotografia, advocacia, jornalismo, medicina, publicidade, pedagogia,
entre outros. O Entrevistado-G diz que as pessoas que moram na região da
Serra do Gandarela e participam do MPSG o fazem de maneira menos
frequente, devido a falta de internet e dificuldade de deslocamento. Mas
conforme o Entrevistado-G, os moradores ficam na “retaguarda”, e tentam
passar as informações para os outros moradores da região.
Por fim, ressalta-se que o objetivo desta pesquisa não é o de analisar o
MPSG, suas contradições e nem todas as suas atuações, pois isto geraria
uma outra tese. Nesta pesquisa objetiva-se apresentar e analisar aquelas
ações e argumentos do MPSG que tiveram efeitos positivos em seu objetivo
de bloquear a mineração e preservar a Serra do Gandarela. As
características e ações do MPSG que têm permitido dizer não à mineração
promovem a construção e compreensão do espaço da resistência.
A seguir, nos capítulos 3, 4 e 5, a estruturação da escrita da tese baseia-se
nas representações do espaço da resistência que proponho: os instrumentos,
as contraposições e a utopia, respectivamente. Estes capítulos iniciam com o
recorte da teoria do espaço de Lefebvre que relaciona-se à cada
representação, e, posteriormente, são apresentadas informações sobre o
caso junto com outros referenciais em diálogo com os entrevistados.
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CAPÍTULO 03
O E S PA Ç O A B S T R AT O
E OS INSTRUMENTOS
na Serra do Gandarela
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3. O ESPAÇO ABSTRATO E OS INSTRUMENTOS na Serra do Gandarela
Este capítulo inicia com a exposição do espaço abstrato conforme Lefebvre,
para em seguida apresentar a atuação do instrumental do espaço abstrato na
Serra do Gandarela. Os instrumentos descritos e analisados vão desde o
processo do Projeto Mina Apolo junto ao órgão responsável e o seu Estudo
de Impacto Ambiental (EIA), a paralização do processo de licenciamento
ambiental, as manifestações da sociedade civil, até o processo do mosaico
de Unidades de Conservação para a região do Gandarela, e as
consequentes disputas políticas. O capítulo também apresenta os demais
instrumentos que compõem o território da Serra do Gandarela em diversas
escalas, e conclui com uma reflexão acerca do papel dos instrumentos em
relação com a heterodoxia.
3.1 O espaço abstrato: o espaço da acumulação
A história do espaço mostrará a dominação crescente da “abstração” e do
“visual”, afirma Lefebvre (1991), resultante de uma estratégia a partir de uma
determinada “lógica”. Este espaço tem um caráter “abstrato-concreto”, explica
Lefebvre (1991), “abstrato” porque não tem existência a não ser pela
“permutabilidade” (troca) de todas as suas partes; “concreto” pelo seu “poder
prático”, porque “socialmente real” e localizado.
Para Lefebvre (1991), a partir de Vitrúvio, pode-se analisar a prática espacial
da cidade antiga grega e romana, que configuram o espaço “absoluto” que
antecede o espaço “abstrato”. Lefebvre (1991) considera que no “código
vitruviano” do espaço se encontra o “valor de uso”, e nada lembra a troca.
Porém, o autor (op. cit.) considera que em Vitrúvio falta a análise e exposição
do efeito urbano.
O espaço da acumulação, conforme Lefebvre (1991), tem o seu berço no
século XII na Europa Ocidental (França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e
Itália). O autor esclarece que a acumulação não se trata apenas de dinheiro,
mas acumulação de técnicas e de conhecimento. É um espaço de trocas e
de comunicação da Idade Média que se define por redes, estradas, rios,
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canais, que ligam os “trocadores”. Porém, para Lefebvre (1991) a aparição e
formatação do espaço abstrato não contêm uma data.
No século XVI, na Europa Ocidental (na Itália, em “Flandres”, na Inglaterra,
na França, na Espanha, etc.), a cidade (comércio, propriedade mobiliária)
prevalece sobre o campo (propriedade do solo, produção agrícola), em peso
econômico, prático e importância social, ou seja, o dinheiro domina a terra
(propriedade fundiária), expressa Lefebvre (1991).
Nesta época, há uma mudança global na sociedade, mas desigual entre os
setores, elementos, instituições, ressalta Lefebvre (1991). Tal mudança não é
descontínua da situação anterior, a mediação histórica entre o espaço
medieval (feudal) e o espaço do capitalismo (acumulação) se situa no espaço
urbano, do “sistema de cidades” que se instauram durante a transição,
continua o autor. A cidade se separa do campo, ela o “domina”, “administra”,
“explora” e “protege”, é no século XVI que a cidade se manifesta como
“unidade”, como “sujeito”, afirma Lefebvre (1991). O espaço da cidade se
desenvolve “organicamente”, “cegamente”, até o momento em que o “poder
político” intervém e transforma o espaço, ele busca controlar o “todo”
(LEFEBVRE, 1991).
Para Lefebvre (1991), em determinado momento, as cidades e seus
burgueses perdem o controle do espaço, é um segundo grau de abstração, é
a vez do Estado, momento em que passa-se do capital comercial e bancário
ao “capitalismo industrial”. Assim, a mais-valia não depende mais do lugar,
ela se realiza ao longe, transpondo limites, explica Lefebvre (1991), pois o
econômico faz explodir o urbano, mas o conserva como “centro”, como “lugar
de compromissos”, compreende o autor. Nesse momento, continua Lefebvre
(1991), o Estado expressa a sua “vocação totalitária”, ele “proclama” a vida e
a sua existência política acima das outras formas.
Lefebvre (1975) aponta que a era industrial destrói as “particularidades” e os
“lugares”, substitui a “obra” pelo “produto”, rouba a natureza, incluindo os
lugares de origem dos povos, tende ao “homogêneo”. O espaço abstrato
funciona “objetalmente” diz Lefebvre (1991), é um espaço “formal” e
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“quantificado” que “sufoca” o que tende a nascer dele, é um “espaço mortal”,
que “mata” suas condições históricas e suas próprias diferenças.
O espaço abstrato é contra toda a diferença (ver item 5.1), ele “nega”, “anula”
as diferenças da natureza, do tempo, do espaço, do corpo, destruindo a
“natureza” e os “tempos naturais”, impondo a “homogeneização abstrata”,
expõe Lefebvre (1991).
O espaço abstrato, conforme Lefebvre (1991), é um meio de “trocas” que
tende a absorver o “uso”, é o mundo da mercadoria com suas implicações
que exigem uma espacialização. Lefebvre (1991) referencia Marx que
descobre uma forma quase pura da comunicação dos bens materiais, a da
“troca”, e é esta a forma que rege a prática social. Lefebvre (1975) explica o
valor de troca como sendo o poder simbólico do ouro que se transfere a cada
coisa para lhe conferir outro valor, diferente ao uso cotidiano.
Para Lefebvre (1991) os espaços são homogêneos para que se possa “trocálos”, “comprá-los”, “vendê-los”, com diferenças apenas apreciáveis em
dinheiro, “quantificáveis”. O homogêneo é repetitivo, resultado de atos
repetitivos, o “espaço homogêneo” é, portanto, um “produto repetível”
(LEFEBVRE, 1991). Porém, o autor explica que o espaço parece homogêneo
mas o espaço abstrato não é homogêneo, ele tem a homogeneidade como
“fim”, a “redução” como objetivo, ele promove uma homogeneidade
instrumental que provoca “ilusões”, diz.
Ao mesmo tempo em que busca o homogêneo, Lefebvre (1991) considera
que o espaço da tendência dominante é um espaço “recortado”,
“fragmentado”, “desmembrado” por especialistas, que colocam “barreiras
mentais” e “cercas prático-sociais”. Desta forma, o espaço é considerado um
“receptáculo passivo”, e não revela as relações sociais “inerentes à sua
produção”, Lefebvre (1991) argumenta que assim cai-se na armadilha do
espaço em “si”.
É um espaço parcelado sobre “lotes”, continua Lefebvre (1991), o
“instrumental” serve para “recortar” e “montar” do seu modo, mas numa
totalidade “severamente controlada”, portanto, “homogênea”. O espaço
abstrato tem as suas “dualidades constitutivas”, porém mascaradas, ele pode
93

	
  

estipular a “segregação” para uns e a “integração” para outros, explica
Lefebvre (1991).
Este espaço é ao mesmo tempo uma “metonímina” e uma “metáfora”,
conforme Lefebvre (1991). O autor explica que é uma “metonímia” porque é
uma passagem incessante da parte ao todo; e é uma “metáfora”, pois é uma
incessante “metaforização” da vida para os “usuários”, que são transportados
“fora de si”, “esvaziados”.
Lefebvre (1991) observa que a homogeneização do espaço não aparece
como tal, mas através de “metáforas”, tais como: o “consenso”, a
“democracia”, a “hegemonia”, a “razão”. Para o autor a mensagem do poder é
confusa “voluntariamente”, assim, o espaço não diz tudo, ele possui “diversas
realidades”, ele “dissimula” suas intenções por efeitos de “legibilidade”.
A

“realidade”

e

a

“irrealidade”

(“transparência”)

se

“dissolvem”

simultâneamente no espaço, compreende Lefebvre (1991). A “realidade” do
espaço abstrato, para Lefebvre (1991), aparece como meio da acumulação,
da mercadoria, do capital, é uma “verdade abstrata” que se impõe à realidade
dos “sentidos”, dos “corpos”.
Lefebvre (1991) esclarece que a “trindade capitalista” (“terra-capital-trabalho”)
se concentra num “espaço institucional triplo”: “global” (homogêneo, redutor
de diferenças), “fragmentado” (separado, disjunto, de lugares e localizações
para controlar e negociar, comprar e vender, da divisão do trabalho, funções),
e “hierarquizado” (de lugares “interditos” a lugares “soberanos”).
É onde funciona o capitalismo, “estilhaçado” e “dissimulado”, é o espaço
dominante, dos centros de riqueza e de poder (LEFEBVRE, 1991). Ele é o
“espaço das técnicas”, das “ciências aplicadas”, e também do “saber”
vinculado ao poder, continua o autor. Ele é o lugar, o meio e o instrumento de
suas implicações, é definido pela “alienação reificante”. (LEFEBVRE, 1991).
Lefebvre (1991) apresenta o que seriam as “reduções”, os “três aspectos” ou
“elementos” do espaço abstrato que se implicam e se dissimulam uns aos
outros: o “geométrico”, o “ótico”, e o “fálico”, explicados a seguir conforme
Lefebvre (1991).
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O geométrico é o espaço “euclidiano do absoluto”, que se define por sua
“isotopia” (homogeneidade), explica Lefebvre (1991), uma redução do espaço
natural e do social. É uma redução do real, diz Lefebvre (1991), do
“tridimensional a duas dimensões”: o “plano”, o “vazio”, a “folha de papel em
branco”, os “mapas”, uma “ilusão”.
O ótico é a estratégia da “lógica da visualização”, é uma dominação do visual
aos outros sentidos, proveniente de uma estratégia operacional, diz Lefebvre
(1991). O espaço abstrato tem um caráter visual, é fabricado para o “visível”,
sua “visualização” e “espetacularização” que mascaram a sua própria
repetição, expõe Lefebvre (1991), e assim, “confunde-se” a vida, “simula-se”
a diversidade, “compra-se” a partir de imagens. A vida social se torna uma
“decifração” da mensagem “através dos olhos”, porém, é um olhar na
distância, no passivo, reduzido a uma “imagem”, observa o autor.
A “transparência” do visual deste espaço engana, afirma Lefebvre (1991), é
uma “falsidade”, uma “falsa consciência” de um “espaço fictício-real”, é um
“espaço-armadilha” que se esconde atrás do “poder” e do “saber”. O autor
explica que se fala de arte, de cultura, mas trata-se de dinheiro, de mercado,
de trocas, de poder, por isso, é o mundo de “armadilhas”, “traiçoeiro”, o que
contém se esconde. Ele é ocupado por simulações da “paz cívica”, do
“consenso”, da “não-violência” (LEFEBVRE, 1991).
O terceiro elemento, o fálico, é a reivindicação de um objeto “absoluto” no
meio do vazio da imagem, para que haja “algo” neste espaço em branco,
explica Lefebvre (1991). Ele privilegia a “verticalidade”, “simboliza a força”, a
“violência” e a “fecundidade masculina”, o “poder”, considera o autor. São
torres arrogantes que se impõe à visão, elas expressam a “brutalidade” do
poder político e os meios de “repressão”: a “polícia”, o “exército”, a
“burocracia”; é o olhar de “Deus”, do “Pai”, do “Chefe” (LEFEBVRE, 1991).
Ao tratar da “violência” Lefebvre (1991) argumenta que antes do capitalismo
a violência tem um papel “extraeconômico”, com o capitalismo e o mercado
mundial a violência assume um “papel econômico da acumulação”, assim, o
econômico torna-se dominante. As “relações econômicas” não se separam
das “relações de força”, diz. A guerra incrementa as “forças produtivas” e
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aperfeiçoa as técnicas as utilizando para a destruição; e nesse espaço
“varrido e arruinado” pelas guerras, a indústria se estabelece e as cidades
“resplandecem”, afirma Lefebvre (1991).
Lefebvre (1991) reforça que a violência não se separa da acumulação do
capital, nem do princípio de unificação que “totaliza” a prática social para uma
sociedade unificada, portanto, homogênea. Para Lefebvre (1991) a abstração
passa por uma “ausência”, ela atua através da “demolição”, da “destruição”,
assim, a violência é também percebida na introdução do racional através do
instrumento que “parte”, “corta”, repete a “agressão” até atingir o seu
propósito, diz o autor. O espaço é “instrumental”, e a “violência é imanente” a
ele enquanto “parece racional”; o espaço abstrato é produto da violência e da
guerra, conclui Lefebvre (1991).
Para Lefebvre (1991) a “prática espacial” desempenhada neste espaço
“repressivo-opressivo” tende a restringir o tempo, limitando-o ao tempo do
“trabalho produtivo”, assim, são reduzidos os “ritmos vividos”. Porém, o autor
aborda que o tempo não se deixa reduzir pelo espaço abstrato, ele “ressurge”
como “intimidade”, “interioridade”, “subjetividade”, e também como ciclos da
natureza e do uso, o sono, a fome, entre outros.
Lefebvre (1991) expressa que o espaço abstrato é repressivo por “essência”
e “por excelência”, esta repressão se manifesta de várias maneiras: pela
“redução”, pela “localização”, pela “hierarquização”, pela “segregação”, por
“interditos”. Assim, o espaço social torna-se “normativo-repressivo”, numa
eficácia “instrumental” para sua “objetualidade”, expressa o autor.
É o espaço que reúne em si o “espetáculo” (visual) e a “violência”, ele tem
uma “lógica” que o dissimula, que mascara suas “contradições”, é aquele da
burocracia, ele contém o “saber puro” e o discurso do poder, sintetiza
Lefebvre (1991). Ele promove uma prática espacial “autoritária” e “brutal”, ele
é apoderado pelas classes dominantes como instrumento de poder, voltado à
organização da produção e dos meios de produção, numa palavra: o “lucro”
(LEFEBVRE, 1991).
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3.1.1 A natureza
Lefebvre (1991) critica a expressão “meio ambiente”, considera “ambiente”
uma “metonímia” que passa da parte (o fragmento do espaço) ao todo
“vazio”, o “meio”, “neutro” e “passivo”. Lefebvre (1991) questiona-se “de
quem?” é este “ambiente”, ele é formado “de quê?”. O autor não aborda o
“meio ambiente”, ele trata da “natureza”.
O espaço abstrato coloca a natureza no seu limite, ela é “distanciada”,
visando assim destruí-la (LEFEBVRE, 1991). A natureza ao ser “modelada”,
“transformada”, “dominada” é distanciada pelo espaço abstrato; ao ser
“controlada” é devastada, ameaçada de “aniquilamento” ameaça a própria
espécie humana, afirma Lefebvre (1991).
Isto traz a necessidade de uma estratégia (“consciente ou inconsciente”), o
que torna a “natureza politizada”, e não basta uma reflexão simplesmente
técnica, mas uma “dupla crítica”: a crítica de direita e a crítica de esquerda,
expressa Lefebvre (2008).
A crítica de direita lamenta sobre a “beleza desaparecida das paisagens”, da
“natureza perdida”, compreende Lefebvre (2008). A crítica de esquerda busca
perceber as implicações e consequências da devastação da natureza,
continua o autor. “(...) há uma espécie de autodestruição da natureza no e
pelo ‘homem’, que emerge da natureza, que nasce dela e se volta contra ela
para exterminá-la” (LEFEBVRE, 2008, p.66).
A “abstração” é inventada pelas sociedades humanas, expressa Lefebvre
(1991), é um espaço “fabricado” pelo homem, que promove a “desnaturação”
ou “desnaturalização” do espaço natural por intervenções da ciência e da
técnica, portanto, da “abstração”. Trata-se de uma representação que
despreza a diversidade dos espaços sociais, os levando para uma “redução
comum” (LEFEBVRE, 1991). Já o “ser vivo” “vive” em seu espaço, ele o tem,
ele faz parte de seu espaço como “elemento” (de uma fauna, flora, de um
sistema ecológico), explica Lefebvre (1991).
Na prática social o econômico arrasta a sociedade, ele promove a
inquietação da acumulação “pelo” e “para” o lucro por uma ampliação cada
vez maior da acumulação, onde a natureza é dominada pela abstração,
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constata Lefebvre (1991). A violência é exercida por toda a natureza, pelos
recursos, pelas riquezas, pelo território, afirma Lefebvre (1991).
O Estado impõe leis, “recortes administrativos”, “princípios políticos”
estranhos às leis naturais, às “qualidades iniciais” dos territórios e pessoas,
expõe Lefebvre (1991). A racionalidade da “acumulação” e da “burocracia” se
estabelece

sobre

a

natureza,

trata-se

de

uma

“logística”,

um

“operacionalismo”, um “quantitativismo” que tornam possível o crescimento
econômico veiculado pela natureza até “tomar posse do planeta”, continua o
autor.
A dominação da natureza pela técnica tende a não-apropriação, tende a
destruição, fala Lefebvre (1991). O autor completa argumentando que no
espaço abstrato a natureza aparece como fonte (de energia) e recurso
(matéria-prima), sua destruição provém das “técnicas brutais” aliadas à
vontade econômica de impor aos lugares características e critérios de
“interpermutabilidade”.
É a natureza transformada em produto, considera Lefebvre (1991), e por isso
ameaçada, arruinada, diz. Lefebvre (1991) aborda que a produção de um
objeto sempre requer a modificação de uma matéria-prima, com a aplicação
de um conhecimento, de uma técnica, de um gesto repetitivo.
Neste processo, as matérias provenientes diretamente da natureza foram
substituídas por materiais elaborados, cada vez menos “naturais”, continua
Lefebvre (1991). Para o autor as operações produtivas tendem a apagar os
traços do material original, assim como são ocultadas as relações sociais
implicadas. Porém, para Lefebvre (1991), isso não fez desaparecer os
primeiros materiais: lã, algodão, tijolo, pedra, madeira, metal, etc.
O “espaço natureza” muda, reforça Lefebvre (1991), pois ele é percorrido por
caminhos e redes, pela atividade prática, implicando uma representação do
espaço (concebido). Porém, não desaparece, pois o que se observa são
“metamorfoses”, “transferências”, “substituições” (LEFEBVRE, 1991).
A natureza se tornou “ficção”, expressa Lefebvre (1991), uma “utopia
negativa”, ela é somente a matéria-prima sobre a qual operam as forças
produtivas de sociedades para produzirem seu espaço. A natureza é
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transformada em espaço “explorado”, “estendido”, “produzido”, e assim, o
homem mata a natureza pela “antinatureza”, pelas técnicas de produção,
pela abstração, os signos e imagens, o discurso, o trabalho e seus produtos
(LEFEBVRE, 1991).
Lefebvre (1991) considera a natureza como a “base”, a qual está sendo
arruinada.

O

autor

menciona

uma

“segunda

natureza”,

fruto

da

“automatização”, conduzida para atender o domínio da “necessidade”, da
“produção” de coisas no espaço. A “segunda natureza” é o efeito das ações
das sociedades sobre a “primeira natureza”, explica o autor.
Lefebvre (1991) fala no papel da “mímesis” na dominação do espaço, pois
imita-se

a

natureza

reproduzindo-a,

porém,

isso

se

dá

apenas

aparentemente, a natureza é substituída por uma “abstração poderosa” e
destrutiva, que quer simular a “natureza primária”. Para Lefebvre (1975) nós
estamos no “mundo dos signos”, um mundo “sem substância” que simula a
diferença colocando-se em seu lugar, diz.
São os “signos da natureza”, pois a “devastação” requer a “reprodução”, o
“vazio” é preenchido por “signos” (LEFEBVRE, 1975). A natureza que é
substituída por artificialidades, é também representada em imagens, ilusões
que “recordam a generosidade da natureza”, expressa Lefebvre (1975). O
“mundo dos signos” é o reverso do “mundo da diferença” (LEFEBVRE, 1975).
A natureza (primeira) não “produz”, ela “cria”, afirma Lefebvre (1991), pois o
“produto” é algo que pode se repetir, diferente da “obra” que é única. O autor
esclarece que uma árvore, uma flor, um fruto, não são produtos, eles não tem
“razão” de ser. A rosa “floresce porque floresce”, afirma Lefebvre (1991), a
flor “difere” e se oferece sem saber.
As novas raridades
Inicialmente, na economia política, não é feita alusão aos “bens naturais”, aos
“elementos”, a água, o ar, a luz, o espaço, menciona Lefebvre (1991). Eles
eram excluídos da economia política pois eram considerados abundantes,
eles não tinham valor de troca pois eles não são produzidos, não resultam de
um trabalho social, explica o autor.
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Porém, Lefebvre (1991) argumenta que posteriormente certos bens outrora
“raros” (o pão, por exemplo) se tornam “abundantes” (relativamente, pois a
superprodução de alimentos não impediu a fome e a carência alimentar de
centenas de milhões de pessoas, comenta o autor). E, os bens outrora
“abundantes” (os naturais) se tornam “raros”, há uma certa inversão de
valores, complementa Lefebvre (1991). A nova abundância (relativa) dos
produtos industriais é acompanhada de “novas raridades” (os bens naturais),
porém, seus danos, poluições, impactos, a destruição da natureza, o
esgotamento dos recursos, são “mascarados” (LEFEBVRE, 1991).
Com a transformação dos bens abundantes em raros, estes se valorizam, e
dentro da lógica do espaço abstrato é necessário os “produzir”, explica
Lefebvre (1991). O que era “valor de uso” adquire “valor de troca”, pois não é
mais possível os extrair numa reserva inesgotável, continua o autor. A
“trocabilidade” de um bem faz dele uma “mercadoria”, e, assim, comparável a
outros bens, diz Lefebvre (1991).
Ao entrar no “valor de troca” a natureza é “posta em pedaços, fragmentada,
vendida por fragmentos e ocupada globalmente” (Lefebvre, 2008, p.54). Ela é
destruída e remanejada segundo as exigências da “sociedade neocapitalista”,
continua Lefebvre (2008), que prevê a venalidade generalizada da própria
natureza.
Lefebvre (1991) explica que as “novas raridades” (bens naturais) diferem das
antigas raridades porque a relação ao espaço mudou, elas se situam no
espaço inteiro. Assim, substitui-se o “espaço-natureza” por um “espaçoproduto” (LEFEBVRE, 1975; 1991). Mas o tão buscado domínio da natureza,
pelo saber e pela técnica, revela “diabolicamente” o seu reverso: a destruição
total que leva a exigência de uma reprodução igualmente total, observa
Lefebvre (1975; 1991).
Essa estratégia destrói o “advir” para atender os “interesses imediatos”, é a
trágica supremacia que se observa na natureza, do “espaço” (abstrato) sobre
o “tempo”, manifesta Lefebvre (1991). Por outro lado, a finitude da natureza e
da terra modifica a crença cega na potência infinita da abstração, do
pensamento, da técnica, do poder político, afirma Lefebvre (1991).
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Em torno das novas raridades há uma luta intensa que pode provocar uma
crise original, diz Lefebvre (1991). O autor questiona se a nova exigência da
produção e reprodução da natureza, suas matérias-primas e energia (a atual
economia verde, acrescento), que destrói o advir, terá um papel “estimulante”
no capitalismo, ou um papel “desintegrador”?
3.1.2 O instrumental
O espaço abstrato é um lugar de projetos colocados em jogo por ações
estratégicas do poder, conforme Lefebvre (1991). Assim, Lefebvre (1991)
trata o espaço abstrato como “instrumental”, manipulado por “autoridades”,
seu “lugar e meio”. É onde se desenvolvem as “estratégias”, portanto, ele
nada tem de neutro, afirma o autor, a classe dominante mantém sua
hegemonia por todos os meios, pelas instituições e representações, continua
Lefebvre (1991).
O espaço institucional é medido, se baseia no “reprodutível”, no “repetitível”,
na “homogeneização”, ele é encoberto por “simulacros de criação”, afirma
Lefebvre (1991). A representação do espaço instrumental é permitida pela
matemática, a lógica, a estratégia, continua o autor.
A hegemonia não poderia deixar de lado o espaço, argumenta Lefebvre
(1991), pois o espaço é o “lado ativo”, “operatório”, “instrumental”, é o saber e
a ação no “modo de produção” existente. O espaço serve à hegemonia a qual
exerce sobre ele o emprego do saber e das técnicas, um “sistema” definido
pelos “instrumentos”. O espaço abstrato é político e instituído por um Estado,
portanto, institucional, conforme Lefebvre (1991), seus instrumentos são
consagrados e aceitos.
O Estado também utiliza-se de instrumentos contra aquilo que resiste e o
ameaça: as diferenças, afirma Lefebvre (1991). O espaço instrumental abriga
as ameaças a ele próprio (as diferenças), as recebe e as transforma em
ações eficazes (operatórias), explica Lefebvre (1991). São as diferenças
“induzidas” e “reduzidas” (ver item 5.1), expõe Lefebvre (1991). O seu
objetivo estratégico é desaparecer com todos os obstáculos, aniquilar com
tudo o que difere, e, neste momento, a teoria da alienação se manifesta,
expõe Lefebvre (1991).
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A intervenção do Estado se dá em todos os “níveis” e “instâncias”, ele se
serve do espaço instrumental, de maneira que a “prática social” e a “prática
política” tendem a se reunir na “prática espacial”, afirma Lefebvre (1991).
Nada passa exterior ao Estado e seus serviços, eles “recobrem o espaço”,
continua o autor.
... estendido ao espaço inteiro
Lefebvre (1991) considera o espaço abstrato um espaço “manipulado” e
“manipulador”, ele classifica e dispõe o espaço inteiro. Ele repele para as
periferias os grupos inquietantes, expõe Lefebvre (1991), ele planeja
espacialmente a “produção” e os “fluxos”, ele serve ao poder “sob o manto”
do saber, de sua técnica, de sua ciência.
O espaço abstrato produz redes cada vez mais vastas e densas afirma
Lefebvre (1991), há o estabelecimento das camadas “sucessivas” e
“entremeadas” do espaço, suas redes, seus processos, sua produção. No
espaço abstrato o espaço inteiro é consumido produtivamente, ele é utilizado
para a produção da “mais-valia”, considera Lefebvre (1991).
O “valor de troca” é imposto ao planeta inteiro, a mercadoria está ocupando
todos os espaços, expressa Lefebvre (1991). De acordo com Lefebvre (1991)
o “capitalismo” e o “neocapitalismo” produziram o “espaço abstrato” que
contém o “mundo da mercadoria”, apoiado em “redes de bancos”, “centros de
negócios”, em espaços das “autoestradas”, “aeroportos”, na “cidade” como
berço da acumulação. É o mundo do mercado estendido entre coisas e bens
produzidos, suas circulações e fluxos em todo o espaço, que toma assim a
“realidade do dinheiro”, expressa Lefebvre (1991).
O capitalismo se mantém se “estendendo” a todo o espaço, observa Lefebvre
(1991): no “solo” (a “cidade”, a “agricultura”, os “lazeres”), no “subsolo”
(recursos dos “fundos dos mares” e das “terras”, são as “minas e minerais”,
as “águas”, “energia” e “matéria-prima”), e nas questões do “sobressolo” (o
“ar”, a “luz”, os “volumes construídos”, as “montanhas”). A intervenção do
capitalismo se dá em todos os níveis do espaço, agora, tudo é produto: o ar,
a luz, a água, o solo, o subsolo, o “sobressolo” (LEFEBVRE, 1991).
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O capitalismo se apoderou dos espaços “pré-existentes” da Terra, os
absorvendo e integrando à produção e à força produtiva, e assim,
estendendo-se, expressa o autor (op. cit.). Isto também é acompanhado da
extensão da “reprodução das relações de produção”, e a produção do seu
espaço (capitalista), através da urbanização para atender ao mercado
mundial, aponta Lefebvre (1991), produzindo também as cidades globais
(SASSEN, 2001; 2012).
Monte-Mór (1994) reflete sobre as “novas” territorialidades a partir de um
olhar ambiental nas relações cidade-campo, metrópole-região. O autor
compreende que essa “nova dinâmica contemporânea da organização do
espaço social” está apresentada na ideia de “urbanização extensiva”, termo
derivado de Henri Lefebvre (p.170).
Monte-Mór (1994) cita Lefebvre que explica que a “zona urbana”, ou
“urbanização extensiva” nomeada por Monte-Mór, trata do “conjunto de
manifestações de predomínio da cidade sobre o campo” (p.170, tradução
nossa). Podem ser manifestações mais ou menos densas, e só escapam
aquelas porções do território limitadas a uma “natureza”, diz a citação de
Lefebvre.
Porém, uma natureza que serve de área de lazer também está inserida nesta
“urbanização extensiva”. Monte-Mór (1994) explica que essa extensão se dá
pelas “condições socioespaciais” para a “acumulação continuada”, criada por
“relações de produção e forças produtivas capitalistas”. É uma espacialidade
urbano-industrial, afirma o autor; urbana como a expressão das formas de
organização da sociedade civil, e da “institucionalização promovida pelo
Estado”; e industrial porque manifesta a acumulação capitalista (p.171).
A urbanização extensiva – esta urbanização que se estende para além das
cidades em redes que penetram virtualmente todos os espaços regionais
integrando-os em malhas mundiais – representa, assim, a forma sócioespacial dominante que marca a sociedade capitalista de Estado
contemporânea em suas diversas manifestações (...) (MONTE-MÓR, 1994,
p.171).

Mesmo em se tratando de áreas “rurais” ou mesmo distantes de centros
urbanos, Monte-Mór (1994, p.173) compreende que existe uma “lógica
comum” levada pela “dinâmica do capital” e do Estado, seu aliado,
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complementa. Ou seja, a partir deste conceito, compreendo que a Serra do
Gandarela tornou-se parte da “urbanização extensiva”, parte da lógica do
capital-Estado estendida, a partir do momento em que se propôs inserir a
Serra do Gandarela nas práticas desta lógica.
Me refiro à lógica do uso tanto para a atividade de mineração, que a coloca
plenamente dentro da reprodução do espaço de produção do capital; quanto
à sua institucionalização na condição de Unidade de Conservação (UC).
Como UC o território se insere dentro da concepção de uma natureza
“produzida”, que serve para o lazer e a proteção da natureza controlada,
serve para as “compensações ambientais”, para a publicidade, para a
“produção do espaço de reserva” (EUCLYDES, 2012), ao invés de
simplesmente cumprir o seu papel de “ser natureza”.
O espaço de reserva é descrito por Euclydes (2012, p.196) como a “proteção
do espaço de produção” para uso futuro. A autora considera que o contexto
brasileiro apresenta uma legislação fragilizada, passível de flexibilização “em
razão de escassez de espaço ou recursos”, como já acontece em nome da
“utilidade pública” e do “interesse nacional” (EUCLYDES, 2012, p. 193-194).
O uso até então realizado no território da Serra do Gandarela, que o manteve
preservado e, ao mesmo tempo, possibilitou às comunidades dos arredores
utilizarem dos recursos naturais em pequena escala, não é “legitimado”
dentro da lógica que se “estende” para a atuação, regulação e acumulação
do capital. Pois nesta lógica, para preservar tem que ser por meio de uma
Unidade de Conservação, um instrumento institucional vulnerável a relações
de poder, passível de negociações políticas antes e depois de sua
implementação; além de introduzir uma série de restrições, controles e
normas que não existiam no lugar.
Lefebvre (1991) argumenta que um “parque natural”, nacional ou regional,
pertence ao “natural” e ao “artificial”, o natural que predominava se atenua e
se torna “subordinado”, ele passa a ser “conquistado”. O autor vai adiante,
ele trata que os parques nacionais são “produtos” a partir da natureza, sua
matéria-prima. São produtos de uma atividade que implica o econômico, a
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técnica,

são

também

“produtos

políticos”,

“espaços

estratégicos”

(LEFEBVRE, 1991).
Algumas pessoas do MPSG manifestaram nas entrevistas que não precisava
criar um parque, que o melhor seria “deixar como está”, mas que devido à
ameaça da mineração foi preciso propor a “institucionalização” da Serra do
Gandarela, para assegurar a sua efetiva preservação na atual conjuntura.
Assim, a proposta de criação da UC na Serra do Gandarela é também uma
estratégia de “contraprojeto”, representa um instrumento que tem servido à
heterodoxia (ver item 3.3).
O contraespaço
Lefebvre (1991) denomina de “contraespaço” as forças que se opõem às
intenções estratégicas do espaço abstrato, são os seus “obstáculos”. O autor
menciona: há os “contraprojetos” que se opõem, por exemplo, a
interferências urbanas; são os contraespaços contra o “poder” e a
“arrogância”, contra o “privado”, contra as “especialidades”, contra as
“funções impostas”, diz o autor.
O espaço diferencial, explica Lefebvre (1991), provém da “revelação das
contradições”

do

espaço

“dividido”,

“fracionado”,

“abstrato”,

“homogeneizante”. O caminho para a “diferença” chegar ao “concreto” passa
pelo “contraprojeto”, a “negação ativa”, “teórica e prática” ao que se opõe, e
passa pela intervenção “ativa e massiva dos interessados”, afirma Lefebvre
(1991). Este contraespaço pode se instalar “no seio de um espaço”, diz.
Porém, Lefebvre (1991) alerta que também acontece do contraespaço
“simular” o espaço existente sem sair dele, pois o mundo das “imagens” e
dos “signos” desvia do “real”, do “possível”, ele ocupa o espaço significando-o
do seu modo, “substituindo-o”, “abstraindo-o”, esclarece o autor. As
diferenças são substituídas por “signos diferenciais” (as diferenças
“induzidas” e “reduzidas”, ver item 5.1), reforça Lefebvre (1991).
Lefebvre (1991) completa que o “contraespaço” ultrapassa a oposição entre
“reforma” e “revolução”. Toda proposição de um contraespaço abala “da base
ao

cume”

o

espaço

existente,

sua

estratégia,

seus

objetivos

(a

homogeneidade), continua o autor.
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3.2 Processos institucionais na Serra do Gandarela
3.2.1 O processo do Projeto Mina Apolo na SUPRAM-CM
Este item foi elaborado a partir da coleta de dados documental na SUPRAMCM

(Superintendência

Regional

de

Regularização

Ambiental

-

Central/Metropolitana), órgão subordinado à SEMAD/MG (Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais),
que tem como função promover estudos técnicos para licenciamento
ambiental.
Fiz o pedido de vistas à SUPRAM-CM no dia 05 de fevereiro de 2013 para ter
acesso ao processo do Projeto Mina Apolo registrado sob o número do
Conselho

Estadual

de

Política

Ambiental

–

COPAM

no.

11654/2008/001/2009. A autorização foi obtida somente no dia 16 de abril de
2013. Assim, nos dias 16, 17, 18 e 23 de abril, eu consegui ver e folhear sob
a supervisão de um funcionário as 14 pastas disponibilizadas, incluídas as 5
pastas que compõem o EIA/RIMA. Devido ao curto tempo disponibilizado e a
quantidade de documentos, nestes dias eu fotografei os arquivos de
interesse para a pesquisa, a leitura foi feita posteriormente.
Ressalva-se que foi informado da existência de mais pastas arquivadas na
DIINF (Divisão de Documentos e Informação), porém estas ficam fora de
acesso público, conforme fala do técnico.
As etapas para licenciamento ambiental na SUPRAM-CM
Para compreender como funciona o processo interno na SUPRAM-CM e o
posicionamento deste órgão com relação ao Projeto Mina Apolo, solicitei
inicialmente uma entrevista com o Superintendente, mas este encaminhou
para o gestor do processo. A entrevista foi realizada no dia 25 de abril de
2013.
O gestor disse que não pode se manifestar com relação ao Projeto Mina
Apolo, pois as análises foram suspensas desde o final de 2010 devido aos
estudos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) para criação de Unidade de Conservação (UC) na mesma área de
interesse da mineração. O processo só será retomado na SUPRAM-CM
quando a UC for instituída, afirmou.
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Sua única fala de opinião sobre o processo foi no entendimento de que é
possível compatibilizar parque com mineração. Ele considera ser um
problema a questão fundiária, pois grande parte da área delimitada para o
parque é de propriedade das mineradoras, e o Estado teria que arcar com os
custos de desapropriação. O gestor menciona também os direitos do subsolo
junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), e sente-se
atendido pelos “programas mitigatórios da empresa”. Ele exemplifica o PCA,
Programa de Controle Ambiental, elaborado pela empresa, que faz os
monitoramentos exigidos nas condicionantes. Por outro lado, o gestor
reconhece que tem áreas que representariam um alto grau de impacto e que
seria difícil uma compatibilização.
Indagado sobre como lidar com as pressões políticas, a sua fala foi sobre a
necessidade de “imparcialidade” do técnico, de analisar tecnicamente “o que
é ou não viável”. O gestor se vê no papel de mediar e colocar para conversar
ambas as partes, e acredita na opinião “neutra” do técnico.
Com relação ao processo de análises técnicas para o empreendimento
“Projeto Mina Apolo”, o gestor esclareceu que o empreendedor precisa do
que segue: análises da SUPRAM com relação ao licenciamento ambiental;
anuência prévia do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) para questões do patrimônio arqueológico, conforme Portaria no.
230 de 17 de dezembro de 2002; e anuência prévia do IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), por se
tratar de supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio
ou avançado de regeneração, que ultrapassa o limite estabelecido de três
hectares por empreendimento quando localizada em região metropolitana,
conforme Art.19 do Decreto no. 6.660 de 21 de novembro de 2008, que
regulamenta a Lei 11.428 de 22 de dezembro de 2006, conhecida como “Lei
da Mata Atlântica”. Além disso, é necessária a anuência prévia dos conselhos
das Unidades de Conservação envolvidas, como no caso as APAs (Áreas de
Proteção Ambiental). Tais anuências são incorporadas ao processo na
SUPRAM.
Dentro da SUPRAM o empreendedor inicia o processo com o protocolo do
FCE – Formulário de Caracterização de Empreendimento, onde são descritas
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as atividades pretendidas e a classificação do impacto conforme normativa
do estado de Minas Gerais. Dependendo da “classe” do empreendimento é
necessário o licenciamento e o EIA/RIMA. Entregue o EIA/RIMA é aberto um
edital de 45 dias para solicitação de audiência pública.
É atribuído um gestor do processo que tem como função fazer o controle da
equipe técnica. Esta equipe conta normalmente com os seguintes
profissionais: geógrafo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, biólogo,
advogado, engenheiro civil, engenheiro de minas e geólogo, disse o gestor
na entrevista.
A equipe elenca as questões mais relevantes de impacto, para então realizar
vistoria na área do empreendimento proposto. A partir do resultado das
vistorias

é

feita

a

solicitação

de

informações

complementares

ao

empreendedor, podendo pedir adequações e estudos de relocação para
áreas que gerem menos impacto, conforme a fala do gestor.
O

empreendedor

tem

4

meses

para

apresentar

as

informações

complementares. Depois de entregue, a equipe da SUPRAM faz nova análise
e avalia se estão satisfatórias ou não, podendo ser solicitadas novamente
informações complementares. No decorrer das análises também podem
ocorrer reuniões dos técnicos com todos os interessados, observa o gestor.
Após a análise técnica, a SUPRAM emite o “parecer único”. Este parecer é
um documento público que apresenta o resumo do diagnóstico do
empreendimento, com sua caracterização, impactos, programas, entre outras
informações consideradas relevantes. O gestor explica que este parecer é
vinculado ao cumprimento de condicionantes.
O parecer único dos técnicos com a recomendação do deferimento ou
indeferimento do pedido de licença é encaminhado para a Unidade Regional
Colegiada – URC correspondente, definida por bacia hidrográfica. No caso do
Projeto Apolo é o COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental. A
URC, que tem conselheiros de diversos setores da sociedade civil, é a
instância final que define a concessão ou não da licença, mediante votação.
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O conteúdo dos documentos disponibilizados na SUPRAM-CM
O conflito socioambiental na Serra do Gandarela teve início com o interesse
da empresa Vale S.A. de minerar em grande escala o minério de ferro na
região da Serra do Gandarela. De acordo com os arquivos da SUPRAM-CM
no ano de 2005 foi criada a empresa “Sociedade de Mineração Estrela de
Apolo”, empresa 100% Vale, que recebe em 2007 a prévia anuência a atos
de “cisão de empresa” envolvendo a transferência do Direito Minerário pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM 7.182/1960 – Portaria
de Lavra 983/80.
Além deste DNPM, os seguintes também fazem parte do processo:
800.229/1975; 832.610/1983 e 830.134/1984. Observa-se que o Direito
Minerário mais antigo foi adquirido na década de 1960, e o mais recente na
década de 1980, pela antiga Companhia Vale do Rio Doce controlada pelo
Estado.
Em 2007 foi o ano em que a Vale inicia reuniões e visitas “com as partes
interessadas do Projeto Mina Apolo”, conforme dado de apresentação feita à
SUPRAM-CM

em

22

de

julho

de

2010,

registrada

nos

arquivos

disponibilizados.
Em 2008 o processo teve origem na SUPRAM-CM com o preenchimento pela
Vale do FCEI (Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento)
que gera o FOBI (Formulário de Orientação Básica Integrado), com o objetivo
de solicitar as informações necessárias para dar início ao processo de
licenciamento ambiental de seu empreendimento proposto.
No FCEI a descrição das atividades do empreendimento são apresentadas
no Quadro 01 a seguir.
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QUADRO 01: Descrição da Atividade do Empreendimento Projeto Mina Apolo.
Unidade
Descrição da Atividade
Parâmetro
Qtde
de
Medida
Lavra a céu aberto com tratamento a
úmido – minério de ferro

Produção
Bruta

34.000.000

t/ano

Unidade de Tratamento de Minerais - UTM

Produção
Bruta

34.000.000

t/ano

Obras de infraestrutura (pátios de
resíduos, produtos e oficinas) e pêra
ferroviária

Área Útil

259

ha

Barragem de contenção de
rejeitos/resíduos – Classe III

Área Útil

470

ha

Pilhas de rejeito/estéril

Área Útil

210 e 330

ha

Estradas para transporte de minério/estéril

Extensão

20

km

Subestação de Energia Elétrica

Tensão Área
Útil

230
4

Kv
ha

Posto de abastecimento, instalações de
sistemas retalhistas e postos flutuantes de
combustível

Capacidade
de
Armazenagem

580

m3

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SUPRAM-CM.

Ao longo dos anos 2008 e 2009 os documentos na SUPRAM-CM apresentam
listas de presenças de reuniões promovidas pela Vale sobre o “Projeto Mina
Apolo e Cava Norte” com as comunidades de André do Mato Dentro, Cruz
dos Peixotos e Morro Vermelho, Prefeituras de Raposos, Santa Bárbara,
Caeté e Rio Acima. Além da realização de programas de “atitude ambiental”
nas comunidades; visita aos Padres da Serra da Piedade; apresentação do
projeto aos empregados da Mina Gongo Soco que moram em Caeté e a
outros empregados da Vale; aos conselheiros da APA-Sul; a fundações
educacionais e conselhos de meio ambiente dos municípios acima citados.
Em 09 de outubro de 2009 a Vale apresenta os documentos necessários,
incluindo o EIA/RIMA, e envia ofício ao Secretário de Meio Ambiente de
Minas Gerais para solicitação da Licença Prévia – LP para o Projeto Mina
Apolo, localizado nos municípios de Caeté, Santa Bárbara, Raposos e Rio
Acima/MG. Assim, é dado início ao processo formal para análise técnica do
licenciamento ambiental no órgão competente. Torna-se público, com a
divulgação no jornal “O Tempo”, que a Vale solicitou LP para o Projeto Mina
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Apolo e que os estudos EIA/RIMA foram apresentados, estando o RIMA à
disposição dos interessados a partir de 15 de outubro de 2009.
Desde então, entre os anos 2009 e 2010, surgem diversos ofícios
encaminhados à SUPRAM-CM, são solicitações de esclarecimentos de
moradores,

pessoas

físicas

e

movimentos

sociais

com

vários

questionamentos sobre o EIA/RIMA, apontando falhas, falta de informações
relevantes,

incongruências,

apresentação

e

solicitação

de

análises,

fornecimento de informações complementares a serem comparadas ao
EIA/RIMA e incorporadas no processo (como por exemplo o resultado de
análises da água, efetuadas em amostras coletadas), o questionamento
sobre o real impacto na qualidade e vazão da água; além de outras críticas,
comentários e dúvidas.
Estão arquivados no processo ofícios que abordam sobre as negociações da
Vale com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caeté (SAAE) para
determinar as condicionantes de intervenção na APA Juca Vieira localizada
em Caeté; abaixo-assinado de moradores de Rio Acima afirmando que as
apresentações realizadas pela Vale foram muito genéricas e solicitando uma
reunião técnica para informações específicas; ofício de manifestação do
Santuário do Caraça preocupado com o crescente número de mineradoras
que estão sendo licenciadas na região; documento de família moradora da
região do empreendimento denunciando atuações ilegais da Vale no
alargamento de vias, causando erosões, impacto nas nascentes e destruição
de placas de sinalização, sem a autorização da Prefeitura de Rio Acima e
nem o consentimento da família “proprietária desse terreno há mais de 60
anos”; entre outros.
É interessante destacar a quantidade de ofícios do SAAE ao longo do
processo, que chamam a atenção na leitura dos mesmos. O SAAE admite
que o empreendimento comprometerá o abastecimento de água do município
de Caeté, e discute as ações mitigadoras e compensatórias de negociação
junto a empresa.
Em 11 de agosto de 2010 há documento do SAAE favorável ao ramal
ferroviário, apesar de admitir que em consequência do Projeto Mina Apolo o
111

	
  

abastecimento público do município de Caeté passa a ter “caráter não
confiável, portanto, não possuindo mais características técnicas para [suas
águas] continuarem sendo utilizadas para esse fim.” O SAAE menciona que
haveria a queda de volume de água nos mananciais utilizados para
abastecimento público a uma população de mais de 10.000 habitantes. E
expressa que para:
(...) qualquer evento que comprometa o abastecimento público em
decorrência da implantação do empreendimento Ramal Ferroviário Apolo e
caso a redução do volume venha a ser detectada, a Vale S/A se
compromete, a princípio: providenciar, em caráter emergencial, o
abastecimento de água à população afetada, seja através de caminhões
pipa, ou de outra solução encontrada (SAAE, Ofício no. 32/2010 de 11 de
Agosto de 2010).

Assim, o SAAE aponta para a necessidade de substituir os mananciais da
APA Juca Viera para a APA Águas Serra da Piedade, admitindo que a Serra
da Piedade “possui grande formação ferrífera que é indicativo de grande
volume de água no lençol subterrâneo“ (mesma formação da Serra do
Gandarela). No “Projeto Básico” do SAAE consta a perfuração de três poços
artesianos na Serra da Piedade como a “melhor solução para se resolver o
problema de substituição dos mananciais (situados na APA Juca Vieira) para
fins de abastecimento público”.
Retomando os demais documentos que preenchem os arquivos do processo
referente à Mina Apolo, há documentos da Vale que prestam informações
complementares orientadas pela SUPRAM-CM. Citamos aqueles que
tivemos acesso: realização do EIA/RIMA da barragem de contenção de
rejeitos/resíduos divulgado para o público em 16 de outubro de 2009;
apresentação à SUPRAM-CM em março de 2010 das listas das espécies
florestais imunes de corte e em extinção encontradas na área diretamente
afetada pelo empreendimento; Programa de Monitoramento Socioeconômico
de março de 2010; Análise Comparativa de Alternativas Locacionais e
Melhorias Ambientais de junho de 2010.
Os estudos de alternativas locacionais apresentados pela Vale se referem à
localização das barragens, a localização das Pilhas de Disposição de Estéril
(PDE’s) e a localização da Usina de Beneficiamento. As alternativas
tecnológicas se referem à lavra, ao beneficiamento, à disposição de rejeitos e
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às alternativas logísticas. As melhorias ambientais apresentadas são em
relação à redução das áreas da Usina e Pêra Ferroviária, e ao balanço
hídrico.
Outras informações complementares realizadas pela Vale para a SUPRAMCM foram: o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF) em
novembro de 2010; Relatórios Trimestrais de Colheita de Sementes Para
Produção de Mudas de janeiro de 2011; Complementação de Dados para o
Projeto Mina Apolo (que trata de vegetação sobre canga) de janeiro de 2011;
Avaliação das Alternativas de Locação das Pilhas de Disposição de Estéril e
Avaliação de Cenários de maio de 2011. A Vale também protocolou ofício
mencionando vistoria na área do Projeto Mina Apolo com foco em cavidades
em novembro de 2010.
Outros documentos que incorporam o processo são pedidos da SUPRAMCM ao IBAMA de anuência para supressão de 479,92ha de vegetação de
Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, e 305,11ha de vegetação
de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração, datado de 23 de
novembro de 2009. Nesta mesma data a SUPRAM-CM solicita à Vale que
apresente a anuência do IPHAN “para diagnóstico arqueológico e sítios de
importância histórica contidos na área do empreendimento”; e anuência do
ICMBio para intervenção em cavidades.
No prazo legalmente estabelecido, de 45 após publicação do RIMA, há
solicitações de realização de audiências públicas pelos seguintes agentes
sociais: Associação dos Artesãos e Artistas de Caeté (MACACA), Prefeitura
de Santa Bárbara, Prefeitura de Caeté, Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais (SINDIEXTRA), abaixo-assinado de moradores de
Raposos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Bárbara, Associação
Comunitária Rural de André do Mato Dentro e Arredores (ACRAMDA),
Instituto Guaicuy – SOS Rio das Velhas, Condomínio Cachoeira do Tangará,
e, posteriormente ao prazo, a Câmara Municipal de Barão de Cocais.
A Vale realiza inicialmente somente duas audiências públicas em janeiro de
2010 nos municípios de Caeté e Raposos, e apresenta à SUPRAM-CM o
“Relatório de Divulgação das Audiências Públicas do Projeto Apolo” ainda no
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mesmo mês. Porém, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais se
manifesta em 26 de fevereiro de 2010, recomendando que haja audiência
pública nos municípios que integram a Área Diretamente Afetada - ADA, a
Área de Influência Direta - AID e a Área de Influência Indireta – AII do
empreendimento, “onde não foram ainda realizadas, quais sejam: Santa
Bárbara, Itabirito, Rio Acima, Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte”. As
audiências públicas que acabaram acontecendo foram realizadas nos
seguintes municípios e datas: Caeté em 14/01/2010; Raposos em
15/01/2010; Nova Lima em 08/04/2010; Rio Acima em 13/04/2010; Santa
Bárbara em 15/04/2010; e Belo Horizonte em 14/06/2010.
O Entrevistado-E lembra que na audiência pública de Caeté de 2010 o
empreendedor trouxe pessoas de ônibus, “distribuíram sanduíche” e “lotaram
o ginásio” aonde foi realizada, critica. O empreendedor em sua apresentação
enfatizou os benefícios econômicos, os empregos, diz. O Entrevistado-E
manifestou-se nesta audiência pública, “eu alertei que nós tinhamos outros
valores”, disse. A água tem “mais poder”, a biodiversidade, a “qualidade” da
água tem valor, e isso não poderia ser desqualificado, frisou.
Na audiência pública de Caeté muitas pessoas aplaudiram as manifestações
de integrantes do MPSG, e percebeu-se que não existia um “sentimento uno”
acerca da mineração, observa o Entrevistado-E. Nas audiências que
ocorreram, o sentimento de perda do Ribeirão da Prata também foi um
elemento que sensibilizou muito as pessoas, diz o Entrevistado-E.
O Entrevistado-E se lembra que na cidade de Raposos, onde existia maior
resistência ao Projeto Apolo, justamente pela cidade estar à jusante da
barragem de rejeitos proposta, havia policiais fortemente armados durante a
audiência pública, foi muito “tenso”, “pesado”, diz. Nestas audiências,
continua o Entrevistado-E, as pessoas do MPSG manifestaram-se mostrando
a série de contradições do próprio Estudo de Impacto Ambiental da empresa
(EIA, 2009).
Após a realização das audiências públicas há ofícios na SUPRAM-CM que
pedem a impugnação e requerem outras audiências negando a validade do
procedimento, questionando o espaço físico de realização e o tempo das
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manifestações. Há o reforço no pedido para que haja audiência pública no
município de Barão de Cocais. Tais pedidos não foram aceitos pela
SUPRAM-CM.
Paralelo ao processo na SUPRAM-CM, mas mencionado em seus arquivos,
há o processo de licenciamento ambiental federal de ramal ferroviário da
Estrada de Ferro Vitória-Minas que ligaria a malha ferroviária da empresa à
pretendida Mina Apolo. Além disso, está escrito que o IBAMA também
promoveu fiscalização nos meses de setembro e outubro de 2010 para
identificação e classificação das cavas que sofreriam impactos irreversíveis.
O EIA/RIMA do Projeto Mina Apolo
Foi entregue oficialmente à SUPRAM-CM no dia 09 de outubro de 2009 o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) acompanhado do Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) do Projeto Mina Apolo, ambos produzidos por empresa de
consultoria ambiental contratada pela Vale S.A. O estudo prevê a produção
de 24 milhões de toneladas anuais (Mtpa) de minério de ferro.
O Projeto Mina Apolo é representado por um conjunto de estruturas
operacionais integradas organizadas de forma a lavrar, beneficiar e
transportar a produção de minério de ferro a ser gerado na porção do
Quadrilátero Ferrífero, mais precisamente em sua porção conhecida como
serra do Gandarela, espigão divisor da bacia do rio das Velhas e do rio
Piracicaba (EIA, p. 59).

O EIA foi organizado em 5 volumes. No sexto volume é apresentado o RIMA.
-

Volume 1: Introdução, Legislação Aplicável, Caracterização do
Empreendimento, Análise de Risco, e Áreas de Influência do
Empreendimento;

-

Volume 2: Diagnóstico do Meio Físico;

-

Volume 3: Diagnóstico do Meio Biótico;

-

Volume 4: Diagnóstico do Meio Socioeconômico;

-

Volume 5: Análise Integrada, Prognóstico, Avaliação de Impactos
Ambientais, Ações Ambientais.

A justificativa do empreendimento trata do aproveitamento do potencial
econômico da região do Quadrilátero Ferrífero, com “marcante vocação
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mineradora” (EIA, 2009, p.4). É mencionada a construção do ramal ferroviário
Capitão Eduardo Costa Lacerda, operado pela Estrada de Ferro Vitória-Minas
– EFVM que contribui para “viabilizar a implantação de um empreendimento
minerário de grande porte na região do Gandarela” (EIA, 2009, p.05).
O Projeto Mina Apolo é apresentado como prioridade do empreendedor
devido à importância da jazida de minério de ferro do tipo sinter feed,
minérios granulados. Além disso, a “jazida Apolo apresenta potencial de
expansão, considerando as áreas adquiridas pela Vale da Minerações
Brasileiras Reunidas/MBR” (EIA, 2009, p.05). A Vale expressa no EIA a
intenção de substituir as minas em fase de exaustão, como Gongo Soco,
Cauê e Córrego do Meio, pela Mina Apolo.
Em geral, o mercado internacional de minério de ferro é altamente
competitivo, contando com a participação de vários grandes produtores. Os
principais fatores que afetam a concorrência são o preço, a qualidade, os
tipos de produtos oferecidos, a confiabilidade e os custos de transporte.
Nos últimos anos, o mercado asiático (principalmente China, Japão e
Coréia do Sul), além do mercado europeu, foram os principais mercados do
minério de ferro da Vale.
No mercado asiático a Vale é capaz de manter-se por suas principais
razões: a primeira delas se deve ao fato de que os produtores de aço
normalmente procuram pelos tipos (ou blendagens) de minério de ferro que
podem originar o produto final pretendido de maneira mais eficiente e
econômica; a segunda, justificada pelos níveis baixos de impurezas e de
outras propriedades danosas à qualidade do aço contidos no minério de
ferro da Vale, o que geralmente proporciona custos de processamento mais
baixos (EIA, 2009, p. 07).

O EIA localiza o empreendimento Mina Apolo nos municípios de Caeté,
Santa Bárbara, Raposos e Rio Acima, os quais integram a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, ocupando uma área de concessão
pretendida de 1.758,3 hectares, conforme figura 06, salientada pelo círculo.
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Figura 06: Localização do projeto Apolo, os limites municipais e os principais
acessos. Fonte: EIA (2009), p.10.

As características e porte do empreendimento pretendidos são apresentados
no Quadro 02.
QUADRO 02: Características e porte do empreendimento pretendidos para a
Mina Apolo.
Item
Especificação
Área total de Concessão

1.758,3 hectares

Reserva total estimada

601,519 milhões de toneladas

Produção da Mina

ROM – 34 Mtpa
15,84 Mtpa de sinter feed

Produção da Planta de Beneficiamento

8,16 Mtpa de pellet feed
Total: 24 Mtpa

Produtos
Vida útil da Mina

Sinter feed com 63,2% de teor de ferro
Pellet feed com 65,5% de teor de ferro
17 anos

Fonte: EIA (2009), p.14.

O EIA apresenta os títulos minerários da Mina Apolo e o tamanho da área de
concessão, conforme Quadro 03 a seguir. Os processos em “Requerimento
de Lavra” estavam até o momento da entrega do EIA em licenciamento
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ambiental no COPAM, já tendo sido detentores de uma Licença Prévia pelo
processo no. 1391/2002/001/2002, emitida em 26 de agosto de 2004,
estando na ocasião em processo de Licença de Instalação tratados à parte
no COPAM no. 1391/2002/002/2008, para posterior incorporação ao
processo da Mina Apolo.
QUADRO 03: Títulos minerários da Mina Apolo.
Situação em outubro de
Processo DNPM
2009

Área de concessão

7.182/1960

Concessão de Lavra

465,64 ha

800.299/1975

Concessão de Lavra

177,49 ha

832.610/1983

Requerimento de Lavra

756,30 ha

830.134/1984

Requerimento de Lavra

251,93 ha

Fonte: Adaptado do EIA (2009), p.15.

Nota-se a ocorrência do título minerário 3.071/1962 não mencionado no texto
do EIA, mas visível na imagem apresentada cuja legenda é “Títulos
Minerários da Jazida Mina Apolo”, na sua página 16 (EIA, 2009).
Sobre as etapas do Projeto Mina Apolo foram realizados inicialmente os
estudos de viabilidade que consistiram no “Programa de Prospecção e
Pesquisa Mineral que, teve início após a regularização dos direitos
minerários” (EIA, 2009, p.59). Em seguida foram feitos os estudos conceituais
para viabilidade técnica e financeira do projeto, que fornecem subsídio para
as avaliações de alternativas.
O EIA (2009) apresenta suas alternativas locacionais, tecnológicas e
logísticas, considerando a “rigidez locacional” da cava. Foram estudadas
alternativas locacionais da Usina de Beneficiamento, da barragem de rejeitos
e captação de água, das pilhas de disposição de estéril, e em consequência,
dos acessos internos.
Para a barragem de rejeitos (rejeito arenoso e lama) e captação de água para
o abastecimento da usina foi escolhida a localização no Ribeirão da Prata,
considerado como o único local que apresenta “capacidade volumétrica e
disponibilidade hídrica para atender o empreendimento com a implantação de
apenas uma barragem” (EIA, 2009, p. 32). A demanda hídrica do Projeto
Mina Apolo é da ordem de 1.800m3/h de “água nova”. Foi estudada a
118

	
  

possibilidade de “um pequeno barramento na região do Córrego Olhos
D’Água (...) [com a] finalidade de complementar o volume de água para
atender as necessidades da usina” (EIA, 2009, p.34).
O curso d’água principal (Ribeirão da Prata) possui 29,4km de extensão, é
um dos afluentes do Rio das Velhas, e “são observadas várias cachoeiras”
(EIA, 2009, p.32). Por outro lado, “trata-se de um vale extenso cuja
capacidade de armazenamento pode atingir a ordem de 1x109 m3 de rejeitos”
(EIA, 2009, p.32), apresentando “as condições necessárias para acomodar
todo o rejeito a ser gerado durante a extração e beneficiamento do minério a
ser produzido no âmbito do Projeto Mina Apolo”, durante os 17 anos de vida
útil do empreendimento (op. cit.).
A altura máxima da barragem prevista estava em 128m, e o volume do
reservatório formado era de 141,86Mm3 (EIA, 2009, p.103). Cerca de 10km à
jusante do barramento de rejeitos pretendido está o município de Raposos
(conforme tabela do EIA, 2009, p. 21 à 23).
A seguir é apresentado o Quadro 04 sobre a área de supressão vegetal de
todo o empreendimento. O quadro descreve os processos com as
respectivas estruturas e as dimensões, para que se tenha a compreensão da
grandeza do projeto pretendido.
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QUADRO 04: Áreas de supressão vegetal.
Área
(ha)

Estrutura
Britagem primária

5,8

Peneiramento primário e Britagem secundária

19,2

Pátio de homogeneização

17

Classificação, Flotação, Espessamento e Filtragem de concentrado

28,3

Espessamento de lamas

8,5

Estocagem e Embarque

20,5

Sistema de utilidades

1

Instalações de apoio industrial

3

Instalações de apoio administrativo

3

Portaria industrial e Balança rodoviária

4,8

Subestação principal

1,4

Cava

385,46

Pilha

434,41

Pêra

18,3

Área de empréstimo

169,59

Barragem

671,31

Escritório das empreiteras

3,34

Alojamento

17,66

Acessos

30,6

Total

1.843,17

Fonte: EIA (2009), p. 66-67.

A área proposta para a implantação do Projeto Mina Apolo é composta por 14
registros de imóveis, somando uma área de 11.076,90ha conforme certidão,
com área real de 11.937,27ha conforme dados georreferenciados. Destas, 7
são de propriedade da Vale, 7 são de terceiros e estão em fase de
negociação (na época do EIA) para aquisição pela Vale. Do montante,
existem 8 propriedades com área de Reserva Legal averbada, num total de
2.164,20ha. Previa-se transferir para outra área, com características
ambientais similares, a constituição da Reserva Legal das propriedades
envolvidas no Projeto Mina Apolo.
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Com relação ao recrutamento e contratação de mão-de-obra temporária, o
EIA descreve da seguinte forma:
A mão-de-obra prevista para a implantação do empreendimento é de 2.000
trabalhadores em média, com pico de 4.100. Cerca de 2.000 pessoas virão
de cidades vizinhas, como Caeté, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima,
Sabará, Santa Bárbara e Belo Horizonte e os demais 2.100 trabalhadores,
serão alojados no empreendimento.
(...) A contratação de pessoal para a fase de implantação do projeto é
majoritariamente realizada pelas empresas terceiras (...).
Para prover o projeto de mão-de-obra qualificada oriunda dos municípios
abrangidos, um programa de qualificação será implementado (...). Este
programa de qualificação, em princípio, objetivará à qualificação de
auxiliares de obras (construção civil, mecânica e elétrica), carpinteiros,
armadores e operadores de máquinas (EIA,2009, p. 73).

Porém, a confirmação da realização de cursos de qualificação nos municípios
levará em consideração a necessidade de pessoal, o orçamento e a oferta de
pessoal qualificado disponível, diz o texto. Os programas vão ser
direcionados principalmente aos municípios de Caeté, Raposos e Rio Acima.
Conforme o histograma de mão-de-obra por disciplina são considerados até o
máximo de 33 meses de empregos temporários, sendo que a quantidade de
meses de pessoal empregado varia de acordo com a atividade a ser
desenvolvida. Por fim, o EIA expõe a expectativa que a Vale tinha para a
entrada em operação da Mina Apolo: janeiro de 2013.
A paralização do processo de licenciamento ambiental
Outro processo paralelo ao pedido de LP para o Projeto Mina Apolo, e que
acabou suspendendo as análises na SUPRAM-CM, foi a proposta de criação
de uma Unidade de Conservação no mesmo território requerido para
mineração. Em 06 de outubro de 2009 o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) instaurou o processo no.
02070.002759/2009-75 para analisar os atributos que justificassem a criação
de um Parque Nacional na Serra do Gandarela. Este processo foi
consequência do pedido feito pelo Projeto Manuelzão e parceiros (ver item
2.4 e anexo).
O primeiro ofício do ICMBio à SUPRAM-CM data de 15 de dezembro de
2009, solicitando reunião para tratar dos processos de licenciamento de
empreendimento minerário na região da Serra do Gandarela, devido ao
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processo em andamento no ICMBio “tratando da criação de um mosaico de
unidades de conservação na serra de mesmo nome com destaque para a
criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela”.
No dia 18 de outubro de 2010, após a conclusão dos estudos pelo ICMBio
(que ocorreu em setembro de 2010), o Instituto encaminha o ofício 1043/2010
ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
de Minas Gerais sobre “proposta de criação do Parque Nacional da Serra do
Gandarela.”
No ofício o ICMBio expõe para conhecimento e análise o documento técnico
que “embasa e caracteriza a proposta de criação do Parque Nacional da
Serra do Gandarela, abrangendo área de aproximadamente 38.000ha nos
municípios de Barão de Cocais, Caeté, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto,
Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais.”
Em 10 de novembro de 2010 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
(MPMG) se manifesta no ofício 369/2010 à SUPRAM-CM com a
recomendação no. 06/2010. As considerações do documento são detalhadas,
elas se referem à pretensão do empreendimento “Mina Apolo” na Serra do
Gandarela, local que possui alta relevância biológica, cultural e ambiental, em
território pertencente à Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, que
abriga “o principal sistema endocárstico (cavidades) em formações ferríferas
do Brasil extra-amazônico”, e é o “único sítio paleoambiental no país que
contém três biozonas pertencentes a três unidades cronoestratigráficas
distintas”.
O documento considera também a expressiva quantidade de nascentes e
área de drenagem, a existência de espécies animais e vegetais com alto
valor para a conservação, que levaram o ICMBio a instaurar o processo para
a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, “considerando o
expressivo

patrimônio

geológico,

geomorfológico,

hídrico,

biológico,

paisagístico e turístico existentes na área.”
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais reforça a proposta formal do
ICMBio, considera a “ameaça de ocorrência de danos irreparáveis aos
atributos identificados na área já delimitada pelo ICMBio”, apresenta as
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prerrogativas jurídicas que embasam o seu posicionamento, e, utilizando o
“Princípio da Precaução” recomenda que “em defesa da sociedade não seja
admitida a exploração da área em questão”.
Healy et al (2013) mencionam que o “Princípio da Precaução” surgiu no início
da década de 1970 na Alemanha, como um princípio da sua legislação
ambiental, com o intuito de evitar o dano ambiental através de um cuidadoso
planejamento. Os autores explicam que o Princípio da Precaução é um
modelo antecipatório para proteger os humanos e o meio ambiente contra os
riscos e as incertezas, está baseado no provérbio “it is better to be safe than
sorry” (p.410).
Por fim, o documento do MPMG expõe uma citação do Ministro do STJ
(Superior Tribunal de Justiça) no momento, o Sr. Antônio Herman V.
Benjamim, que “a preocupação maior é com evitar e não com o reparar ou
reprimir”; o texto reitera as atribuições do Ministério Público e recomenda à
SUPRAM-CM que “suspenda” a tramitação do licenciamento ambiental do
empreendimento “Mina Apolo” e todos os demais empreendimentos em fase
de licenciamento ambiental localizados na área delimitada pelo ICMBio até
final conclusão do processo, com a finalidade de se instituir o Parque
Nacional do Gandarela por aquele órgão.
Em 16 de novembro de 2010 o Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais encaminha ofício à SUPRAMCM, reportando ao ofício do ICMBio referente a proposta de criação do
Parque Nacional Serra do Gandarela, e orientando para “sobrestar qualquer
ato de regularização ambiental no polígono indicado no referido documento,
até que sejam concluídos os entendimentos entre a SEMAD e o Ministério do
Meio Ambiente a respeito da iniciativa do ICMBio”. Por fim, o Secretário
esclarece que o dever é fiel ao cumprimento do Princípio da Precaução,
“previsto pelo Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992 do qual
o Brasil é signatário.”
Em 17 de novembro de 2010 a tramitação é suspensa dentro da SUPRAMCM, com os documentos encaminhados para análise jurídica “em virtude da
solicitação de suspensão da análise encaminhada pelo Secretário do Meio
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Ambiente”. Em 23 de novembro de 2010 a SUPRAM-CM informa
formalmente a Vale que o processo administrativo de licença prévia “terá a
sua análise técnica sobrestada.”
Manifestações da sociedade civil
Desde o pedido da LP pela Vale, o período de estudos do ICMBio, até a
concreta suspensão das análises para o licenciamento ambiental, houveram
pressões e manifestações da sociedade civil organizada descritas no
processo da SUPRAM-CM.
Foi criado o Movimento Popular Contra Barragem (MCB) de Raposos/MG,
contrário à construção da barragem no Ribeirão da Prata, com abaixoassinado datado de 24 de julho de 2009 que até esta data contou com mais
de 4.500 assinaturas. O ofício com o abaixo-assinado foi encaminhado ao
Presidente do COPAM com cópia ao MPMG em 21 de setembro de 2009.
No ofício o MCB argumenta sobre a importância ecológica da fauna e da flora
da Serra do Gandarela, expõe esta como a última área do Quadrilátero
Ferrífero que abriga espécies ameaçadas de extinção, trata da qualidade das
águas e a preocupação com o abastecimento da região metropolitana, e
considera que o potencial turístico do lugar ficaria impossibilitado com tal
empreendimento. O documento expressa que Raposos não terá benefícios
com uma barragem de rejeitos no leito do Ribeirão da Prata, e que colocaria
em risco vidas e propriedades além dos prejuízos ambientais.
Por fim, é mencionado que este projeto fere a Lei Municipal de Uso e
Ocupação do Solo, o Tombamento do Manancial Ribeirão da Prata, o Parque
Municipal de Raposos e a APA-Sul, em decorrência disto foi criado
espontaneamente o MCB que finaliza o texto com o seguinte:
Como já o disseram:
“Mineiros! Minério não dá duas safras”
Raposos acrescenta:
Humanos! Água nas minerações é sempre a última safra.
(MCB, 24/07/2009).

Em 23 de abril de 2010 foi protocolado ofício do Manuelzão, Movimento pelas
Serras e Águas de Minas (MovSAM), Movimento Contra a Barragem de
Raposos/MG, e o MACACA de Caeté endereçado à SUPRAM-CM solicitando
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que a análise do empreendimento contemple a perspectiva do Parque
Nacional.
O manifesto aborda que a Serra do Gandarela faz parte da Reserva da
Biosfera do Espinhaço com grande diversidade de flora e fauna, e abriga
espécies em extinção, além da presença de mananciais de água que
contribuem para o abastecimento de vários municípios localizados na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Em anexo ao ofício há cópia do abaixoassinado pela criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela “como uma
alternativa de desenvolvimento turístico e cultural da região, visando assim a
sua preservação”. O abaixo-assinado contava com cerca de 20.000
assinaturas em papel, mais cerca de 5.000 em meio digital pela internet no
ano de 2012, e continua aberto para novas assinaturas em conjunto com
novos abaixo-assinados que vão sendo criados.
O grupo Mountain Bike BH também protocola em 21 de junho de 2010 ofício
de apoio à criação do Parque Nacional na Serra do Gandarela e contrário ao
Projeto Mina Apolo, com justificativa de importância ambiental, social e
econômica. O grupo menciona o potencial turístico da região com a criação
de trilhas sustentáveis para caminhada, ciclismo, cavalgada, e a existência
de caminhos antigos de valor histórico. No mesmo dia, foi protocolada a
declaração de morador de Raposos preocupado e contrário ao Projeto Mina
Apolo, manifestando-se em “função do benefício e desenvolvimento de
muitos e não apenas em nome do lucro de um pequeno grupo.”
Há também grupos que manifestaram apoio ao Projeto Apolo e contrários à
criação da Unidade de Conservação, como ofício do Prefeito de Congonhas,
e Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, datado
de 15 de dezembro de 2010, preocupado com que se “inviabilize os projetos
de mineração e demais atividades econômicas na região”. O documento
menciona a “expectativa do desenvolvimento com o projeto Apolo”, e
considera que a “perda desta oportunidade representa risco inclusive ao
patrimônio cultural da região, à medida que inviabiliza projetos importantes de
restauração, recuperação e proteção dos bens existentes nas cidades
envolvidas”.

Por

fim,

é

entendido

ser

possível

compatibilizar

o
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“desenvolvimento da mineração na região, concomitante à preservação
ambiental”, para que os municípios da Associação “não sejam prejudicados”.
Em 27 de setembro de 2011 foi entregue à SUPRAM-CM abaixo-assinado de
moradores de Raposos em favor do Projeto Mina Apolo com cerca de 570
assinaturas. O texto deste abaixo-assinado enfatiza o Projeto Mina Apolo
como o “vetor de crescimento que tanto esperamos”, menciona a criação de
empregos, instalação de novas empresas, mais infraestrutura, e que o
empreendimento poderá alavancar o “progresso” e o “desenvolvimento”.
Quanto aos impactos ambientais é dito o que segue: “confiamos na
responsabilidade da Vale e, principalmente, na capacidade e atuação dos
nossos órgãos de fiscalização”, “a preservação ambiental deve estar ligada
com a justiça social e com o desenvolvimento econômico”, finaliza o texto.
Ações registradas da empresa após a suspensão das análises
Mesmo após a suspensão das análises ainda aparecem junto ao processo na
SUPRAM-CM complementação de dados pela Vale, e novas solicitações por
parte da empresa para que haja análise técnica do órgão licenciador. Porém,
conforme entrevista concedida pelo gestor do processo, a SUPRAM-CM não
pode negar o recebimento pelo protocolo de novos estudos e solicitações,
sendo que tais documentos são arquivados no processo e permanecem sem
análise até futura manifestação da SEMAD autorizando a condução de
processos na área.
Em fevereiro de 2012 a Vale apresenta um relatório de “Manutenção de
Acessos Projeto Apolo”, apresentando suas ações “de necessidade
emergencial” e “de caráter provisório” na recomposição e manutenção de
vias de acesso. A justificativa do relatório é devido à elevada precipitação
ocorrida

que

levou

ao

desencadeamento

de

processos

erosivos,

deslizamento de encostas, abertura de crateras, zonas de alagamento que
tem impedido “o trânsito local de funcionários da Vale, das empresas
prestadoras de serviços, além de moradores de comunidades vizinhas”.
Em 27 de setembro de 2012 a Vale preenche o Formulário de Caracterização
do Empreendimento – FCE da atividade de “pesquisa mineral com supressão
de bioma Mata Atlântica”, com supressão de vegetação nativa e intervenção
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em Área de Preservação Permanente - APP. Em 04 de outubro de 2012 a
Vale entrega os documentos na SUPRAM-CM para requerer Licença de
Operação para Pesquisa Mineral - LOP, a ser realizada nos municípios de
Caeté, Rio Acima e Raposos, incluindo o EIA/RIMA da Sondagem
Geotécnica do Projeto Mina Apolo. No dia 09 de outubro de 2012 é publicado
no jornal “Estado de Minas” o pedido pela Vale da LOP e a apresentação do
EIA/RIMA, com a disponibilização do RIMA aos interessados.
No EIA/RIMA da Sondagem Geotécnica é mencionada a “necessidade de
coleta de informações e análise da capacidade geoestrutural do subsolo para
a implantação das estruturas associadas ao Projeto Mina Apolo, como:
Armazém

Central,

Bacia

de

Sedimentação,

Barragem,

Diques,

Beneficiamento, Britagem, Pilhas de Estéril, Pilha Pulmão, Ponte, Túnel,
Viaduto, Áreas de Depósito de Material Excedente, Subestação e
Transportador de Correia de Longa Distância”.
São previstos 26,20km de acessos complementares para implantação de 227
praças de sondagem e a consequente intervenção/supressão vegetal do
bioma Mata Atlântica numa área diretamente afetada de 14,63ha, afetando
diretamente a APA-Sul e a APA Juca Vieira, e distanciando 1km da APA do
Mingu. Há também interferência na bacia hidrográfica do Rio das Velhas,
sendo especificada a sub-bacia do Ribeirão da Prata e as cabeceiras de
drenagem do Ribeirão Juca Vieira.
São apresentadas propostas de medidas mitigadoras, tais como o resgate de
plantas, capeamento de top-soil, preparo do solo e controle da erosão, o
isolamento da área, e um programa de acompanhamento e monitoramento
dos impactos. É detalhado o Plano de Controle Ambiental (PCA) - que
contém um Plano de gestão da qualidade das águas superficiais, Plano de
supressão vegetal, e um Plano de salvamento da fauna durante a supressão
- e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Esta é, enfim, a descrição sucinta dos documentos integrados aos arquivos
disponíveis publicamente na SUPRAM-CM do processo COPAM no.
11654/2008/001/2009 até o dia 23 de abril de 2013 quando tive acesso.
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3.2.2 O processo do mosaico de Unidades de Conservação
Inicio este item com reflexões dos entrevistados e referências quanto às
Unidades de Conservação (UCs).
O Entrevistado-B sabia de muitos conflitos dentro de UCs, criticou a expulsão
de comunidades inseridas nos limites de UCs que conhecia, e mencionou a
delimitação de UCs que atendem ao “lobby de empresas”. O Entrevistado-B
declarou: “eu não concordava com a forma como eram feitas [as UCs]”, e
portanto, se preocupava como seria uma UC na Serra do Gandarela.
Sobre este aspecto, muitos autores criticam a postura preservacionista.
Diegues (1996) faz um breve histórico, e descreve que no século XIX o
“naturalismo” compreendia que a única forma de proteger a natureza era
afastando ela do homem. Esta concepção, vinda dos Estados Unidos, visava
proteger a “vida selvagem”, em seu “estado primitivo”, a natureza “intocada”.
Porém, o autor (op. cit., p.280) critica este “mito do paraíso perdido”, pois a
“natureza em estado puro não existe”, e argumenta que usualmente estas
áreas já foram “manipuladas pelos homens”.
Em muitas dessas áreas naturais vivem comunidades tradicionais, tais como
populações indígenas, ribeirinhas, extrativistas, pescadores artesanais,
menciona Diegues (1996), que estabelecem uma relação de harmonia com a
natureza, respeitando e dependendo dos ciclos naturais. Diegues (1996,
p.280) aponta que a legislação dos Estados Unidos prevê a transferência dos
moradores da área, na visão de que para proteger não poderia haver a
intervenção do homem, desconsiderando o uso e ocupação das populações
tradicionais, causando “problemas de caráter ético, social, econômico,
político e cultural”.
Essa legislação disseminou-se pelo mundo, comenta Diegues (1996), e a
legislação brasileira também seguiu este mito preservacionista, que “supõe a
incompatibilidade entre as ações de quaisquer grupos humanos e a
conservação da natureza” (p.283).
O Entrevistado-G também critica que há o “discurso ambientalista” de quem
está na cidade e não observa o lado da comunidade, que está mais
preocupado com a preservação da natureza. Porém, para o Entrevistado-G, o
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MPSG não se esquece que tem pessoas, ele as considera, mas “na hora do
enfrentamento, o que dá o motivo [legal] do enfrentamento é a natureza e
não são as pessoas”, é o que dá o “grande” argumento institucional para
conseguir enfrentar a mineração, expressa o Entrevistado-G. Assim, são as
comunidades locais as mais fragilizadas no conflito, diz o Entrevistado-G.
Outros mitos também existem, diz Diegues (1996), como aquele que prevê
que a natureza faz parte da cultura de muitos povos, mas o autor critica que
essa noção é ignorada pelos “preservacionistas puros” (p.284).
Essa representação simbólica do cíclico, de que tudo no cosmo nasce,
morre, renasce, é forte nas sociedades primitivas, mas está presente
também nas comunidades tradicionais de pequenos agricultores itinerantes,
de pescadores e coletores que ainda vivem ao sabor dos ciclos naturais e
num complexo calendário agrícola ou pesqueiro (DIEGUES, 1996, p.286287).

Esta noção dos povos primitivos está relacionada com a filosofia de vida do
“Bem Viver”, expressa ao longo da tese (itens 3.3, 4.3.1 e 5.3.2). Diegues
(1996, p.311-312) considera que “a permanência das populações tradicionais
em áreas naturais protegidas” se justifica não somente pelos direitos dessas
populações, como pelo “exemplo” que promovem para a “civilização urbanoindustrial na redefinição necessária de suas relações atuais com a natureza”.
Esses e outros mitos coexistem, afirma Diegues (1996), segundo a
formulação de cada sociedade. Diegues (1996) compreende que as relações
homem-natureza de cada tempo histórico são demonstradas na forma como
são estabelecidas as áreas naturais protegidas. Na década de 1990, quando
Diegues (1996, p.293) escreve o seu texto, ele menciona que a preocupação
com as “populações tradicionais que vivem em unidades de conservação é
relativamente recente no Brasil”.
O autor (op. cit.) aborda o “ambientalismo combativo” que surgiu no Brasil na
década de 1970, em que se destaca a AGAPAN (Associação Gaúcha de
Proteção ao Meio Ambiente Natural) e José Lutzemberger (DREYER, 2004).
Na década de 1980 Diegues (1996) fala do surgimento do “ecologismo dos
movimentos sociais”, e cita dentre outros, o Conselho Nacional dos
Seringueiros, liderado por Chico Mendes.
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Tal preocupação com a permanência das populações tradicionais em
Unidades de Conservação faz parte, de certa forma, da legislação atual
brasileira, que prevê a categoria de “uso sustentável” onde as comunidades
permanecem em seu lugar. A Lei no. 9.985 de 18 de julho de 2000 institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC
(BRASIL, 2000). Esta lei divide as Unidades de Conservação (UCs) em dois
grupos: (i) Unidades de Proteção Integral e, (ii) Unidades de Uso Sustentável.
As UCs de “proteção integral” admitem somente o uso indireto dos seus
recursos naturais, e as do grupo de “uso sustentável” preveem a
compatibilização da conservação da natureza com o uso de uma parcela dos
recursos naturais. O SNUC define no seu art. 2o.:
IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou
destruição dos recursos naturais;
X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não,
dos recursos naturais (BRASIL, 2000).

Dentro de cada grupo, o SNUC estabelece algumas categorias que tem como
diferencial entre cada uma delas as características ambientais do lugar, o
objeto para preservação, as atividades permitidas, a posse, o domínio, o uso
e ocupação, o tipo de visitação; são normas e restrições específicas.
A proposta do mosaico de UCs na Serra do Gandarela é constituída por duas
categorias: o Parque que pertence ao grupo de “proteção integral”, e a
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do grupo de “uso
sustentável”.
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a 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 em contato
com a natureza e de turismo ecológico (BRASIL, 2000).

O Parque é de posse e domínio público, as áreas particulares são
desapropriadas, a visitação pública é restrita às definições do plano de
manejo e às normas do órgão responsável pela sua administração, e a
pesquisa científica é permitida com prévia autorização. Sendo de uso indireto
dos recursos naturais, a categoria de Parque impede a atividade de
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mineração, mas também impede o uso tradicional das comunidades locais,
na perspectiva da natureza intocada a que Diegues (1996) se refere.
A seguir segue o texto referente à RDS:
Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que
abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo
de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na
manutenção da diversidade biológica (BRASIL, 2000).

A RDS é de domínio público, porém as áreas particulares serão
desapropriadas somente se necessário, de acordo com a lei de sua criação.
O uso permitido será regulado em lei específica, a visitação pública é
incentivada, e muitas definições são realizadas no decreto de sua criação, no
plano de manejo e no Conselho Deliberativo que deverão ser criados.
O fato de que muitas das definições dependem de decisões políticas do ato
de sua criação e posteriores, acaba por vulnerabilizar os agentes sociais
locais que tradicionalmente possuem menos poder político, tendo menos
acesso à informação e sobre os seus direitos, sendo mais facilmente
manipulados. Além disso, as comunidades locais têm o seu discurso na
maioria das vezes desqualificado por falta de dados técnicos, muitas vezes
não é levado em consideração o conhecimento empírico.
A vulnerabilidade está em que tais decisões tomadas num contexto de
conhecida pressão política das empresas mineradoras, como é o caso de
Minas Gerais, acabe por desvirtuar o objetivo original de criação de uma UC
de uso sustentável, sem distinguir os grandes usos extremamente
degradadores

daqueles

usos

já

desempenhados

a

gerações

pelas

comunidades locais, que inclusive permitiram que a área tenha sido mantida
preservada antes de virar uma UC institucionalizada.
Em algumas UCs de uso sustentável é permitida a mineração em grande
escala, tal como se observa na APA-Sul da RMBH. Acrescenta-se à isso o
fato da atividade de mineração ser considerada de “utilidade pública” e
“interesse nacional”, o que permite a exceção às regras nas diversas
instâncias, como bem observam Milanez (2012) e Bittencourt (s/d).
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“O mito do ‘interesse nacional’, todavia, é defendido com base em uma
interpretação específica, e em uma análise isolada e descontextualizada de
trechos da legislação brasileira” (MILANEZ, 2012, p. 47). O “interesse
nacional” é mencionado no artigo 176 da Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988) na descrição das condições de se efetuar a pesquisa e a
lavra dos recursos minerais.
Outra justificativa usada pelo setor mineral para embasar o mito da
prioridade da mineração é o fato de haver documentos legais que a definem
como atividade de interesse público. Esses documentos incluem o Decretolei 3.365/1941 e a Resolução CONAMA 369/2006.
(...) Entretanto, o que não é levado em conta é que os mesmos documentos
listam outras atividades como sendo de utilidade pública ou de interesse
social.
(...) Nesse sentido, como esses documentos não definem nenhuma
hierarquia entre as atividades de utilidade pública ou atividades de interesse
social, não fica estabelecida a prioridade das atividades minerais sobre as
demais (MILANEZ, 2012, p.48-49).

Milanez (2012) cita como também sendo de “utilidade pública” a “criação e
melhoramentos de centros de população, seu abastecimento regular de
meios de subsistência” e “a preservação e conservação dos monumentos
históricos e artísticos [...] e, ainda, a proteção de paisagens e locais
particularmente

dotados

pela

natureza”,

expressos

no

Decreto-Lei

3.365/1941 (MILANEZ, 2012, p. 48).
O autor (op. cit.) segue e cita outros elementos considerados pela legislação
brasileira como de “utilidade pública” e interesse social, e considera que a
exploração mineral se dá no interesse privado, “na comercialização de uma
mercadoria entre dois agentes econômicos: a União e a empresa
mineradora” (p. 49). Neste sentido, Milanez (2012) não considera esta
atividade de interesse difuso, não há relação com o interesse público, diz.
Bourdieu (2010) critica os instrumentos sobre os quais se atribui a “lei de
submissão ao universal”, como sendo do “interesse geral”, o “serviço público,
reconhecível na filosofia da burocracia como classe universal, neutra, acima
dos conflitos, a serviço do interesse público, da racionalidade” (p.155-6). É a
“dominação em nome do universal para aceder à dominação”, nas palavras
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de Bourdieu (2010). São as “produções simbólicas” como instrumentos de
“dominação”, diz (ver item 6.1.2).
3.2.2.1 O Parque Nacional (PARNA)
O início da proposta do Parque Nacional da Serra do Gandarela
Na reunião que deu origem ao MPSG em junho de 2009, convocada pelo
Projeto Manuelzão, que articulou as lutas em curso pela preservação da
Serra do Gandarela, conforme descrito no item 2.4, estavam presentes
pessoas que tinham a experiência no uso de instrumentos institucionais,
como no caso da Serra da Piedade. Nesta reunião foi lançada a base para a
proposta de criação de uma UC na Serra do Gandarela, conforme falam o
Entrevistado-A e o Entrevistado-B.
O Projeto Manuelzão já havia desenvolvido estudos na região. Conforme o
Entrevistado-B, durante o trabalho de campo na Bacia do Rio das Velhas
realizado em 2008 pelo Projeto Manuelzão, percebeu-se na fala de
moradores a preocupação com a ameaça da mineração, e ao mesmo tempo,
o interesse em instituir um uso formal para o lugar, que preservasse a região
e impedisse a mineração, especialmente pela importância de suas águas.
Assim, dentro do Projeto Manuelzão já havia uma pesquisa em andamento
para a criação de uma UC na Serra do Gandarela, diz o Entrevistado-B. A
proposta também teve como referência a dissertação de Mestrado de
Lamounier (2009), do Instituto de Geociências (IGC) da UFMG, que previu
um mosaico de UCs na região, e como grande argumento a preservação da
água, diz o Entrevistado-G.
Além disso, pessoas da academia ajudaram a descobrir e mostrar os
potenciais da área da Serra do Gandarela, expondo a riqueza hídrica, de
flora, do geossistema complexo de cangas ferruginosas, cita o EntrevistadoE. O conhecimento sobre a região foi a base para fazer o “enfrentamento
coerente”, pois os integrantes do MPSG entendiam que era preciso “ter
certeza” do que se diz (ENTREVISTADO-E). É preciso ter argumentos que se
sustentem para conseguir contrapor o que é exposto pela força política e
econômica, senão “a gente pode ser literalmente engolido aí na história”,
complementa.
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Nós não fazemos aqui simplesmente um discurso ambiental, a gente quer
ter base e fundamento naquilo que a gente diz, exatamente para que não
sejamos atropelados depois por falsas afirmações, e falta de conteúdo. (...)
não é o ser contra pelo ser contra, até porque o nosso movimento bate
muitas vezes contra um modelo econômico que tem muito mais
sustentação do ponto de vista político e social do que o nosso
(ENTREVISTADO-E).

Este grupo idealizou a criação de uma UC mas que não fosse estadual,
“porque nós conhecemos a realidade do Estado [de Minas Gerais]”, diz o
Entrevistado-A, tinha que ser federal, através do ICMBio, continua. “(...)
estadual a gente sabia que não teria a menor chance (...) pelo próprio
atrelamento da mineração com o Estado”, observa o Entrevistado-B. É
preciso o nível nacional “porque as pressões políticas no âmbito estadual
elas são muito mais perversas do que em âmbito federal”, afirma o
Entrevistado-C, delegar o Parque para o estado de Minas Gerais seria “um
risco muito grande” diante do objetivo de conter a mineração.
O Entrevistado-E concorda que a proposta do Parque deveria ser federal,
pois o estado de Minas Gerais está “muito comprometido com a mineração”.
O Entrevistado-G considera que o governo de Minas Gerais é “refém das
mineradoras”.
Além disso, o Entrevistado-B compreende que a região possui um potencial
nacional para UC, e não apenas estadual. Sua justificativa se dá pelo motivo
de que não existe no Brasil uma UC com as características ambientais da
região (geossistema das cangas ferruginosas); e porque “alí é a história do
país que passou também pelo Gandarela”, e menciona as ruínas, a época
dos escravos (ENTREVISTADO-B).
E, com a ideia de um Parque Nacional se exclui qualquer atividade de
mineração no território, diz o Entrevistado-E, pois é uma UC de proteção
integral. O Entrevistado-E disse que o MPSG entendia que a categoria de
Parque era a que melhor atendia para “proteger aquele ecossistema”, pois as
outras categorias de UC poderiam não viabilizar a integridade do local.
Tinha que ser “Parque”, porque é uma categoria de “proteção integral” na
legislação do SNUC, que só permite o uso indireto dos seus recursos
naturais, considera o Entrevistado-B. E, como mais uma justificativa, a
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categoria de Parque Nacional mantém a área pública, observa o
Entrevistado-B, que preocupa-se com o acesso a estas áreas.
A opinião do Entrevistado-C com relação às UCs de “proteção integral” é a de
que no seu ideal poderiam ter alguns usos comunitários de baixo impacto
autorizados, pois poderiam se “flexibilizar por exemplo a apicultura, a coleta
de sementes”. Por outro lado, o Entrevistado-C observa que diante da
“ganância” da atualidade e da falta de controle social, tem certos lugares em
que deve ser aplicado o Princípio da Precaução e impedir qualquer uso, diz.
Para o Entrevistado-C é preciso que a Serra do Gandarela seja uma UC de
proteção integral porque dificulta “mecanismos de contorno” da legislação
ambiental, “as manobras jurídicas” são muito fortes diante da maior
“fragilidade” institucional das UCs de uso sustentável. Apesar das críticas que
faz, o Entrevistado-B concorda que uma UC de proteção integral seria a
opção viável para impedir a mineração no local.
O Entrevistado-F é a favor da proposta do Parque devido à “condição social e
econômica que a gente vivencia”, o Parque é “o bloqueio à ação minerária”,
pois “tem que ser algo concreto, e eu não vejo outra alternativa”. O
Entrevistado-F também compreende que o discurso do “desenvolvimento,
emprego e dinheiro” ainda é muito forte, e falta o reconhecimento do real
“valor” do lugar, as pessoas “são facilmente iludidas pelo desenvolvimento”,
diz.
Porém, mesmo com a implementação do Parque, o Entrevistado-F
compreende que não ocorre a preservação do lugar e a geração de renda se
não houver o envolvimento das comunidades locais. A iniciativa do Parque é
só o primeiro momento, é preciso também o fomento das condições para o
turismo de base-comunitária, diz (ver item 4.2.2).
O Entrevistado-F disse que ficou muito preocupado quando soube que a
categoria do SNUC de Parque de proteção integral impede o uso pelas
comunidades locais. Ele cita principalmente o interesse no uso das plantas
medicinais do lugar “que são muitas”, e preocupa-se por “não poderem ser
usadas”, e cita “a medicina popular”, “os raizeiros”. O Entrevistado-F acredita
que as pessoas, que as comunidades podem fazer uso do lugar, mas que se
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estabeleça um limite para não comprometer a “teia da vida”, mas não precisa
ser algo “intocado”.
Como fazemos numa “plataforma intocada?”, questiona o Entrevistado-F ao
mencionar a UC de proteção integral, e continua: “eu passei a entender que
não era o ideal, mas que era o possível no momento, que era o urgente (...) o
urgente é impedir que destruam isso”. Ele disse que aceitou essa “condição”
por entender que “no momento está sendo mais importante preservar isso, e
no futuro se [pode] pensar até numa forma, de repente, de que essa Unidade
de Conservação poderia se transformar.” Esta foi a “opção encontrada” na
legislação para bloquear a mineração, o que não quer dizer que é a “melhor”
opção, manifesta o Entrevistado-F.
Do outro lado, também houve o conflito das comunidades locais frente à
proposta do Parque, aponta o Entrevistado-G. Este conflito foi provocado por
quem tinha interesses econômicos com a mineração, diz, pois logo após a
divulgação da proposta do Parque pelo ICMBio em 2010, pessoas ligadas à
mineração foram nas comunidades dizer que o traçado do Parque dividiria as
propriedades das pessoas ao meio, continua o Entrevistado-G.
Aqueles interessados na mineração criaram boatos nas comunidades do
entorno, “dizendo que iam soltar leões”, afirmam o Entrevistado-A, o “B” e o
“G”; falaram coisas para “assustar” os moradores, para que as pessoas
fossem contra o Parque. Diziam que as comunidades estavam dentro do
Parque e que todos íam perder as suas terras, conforme o Entrevistado-A.
Forças políticas se mobilizaram para evitar o parque, inclusive espalhando
versões absurdas entre moradores de povoados da região: “se o parque
fosse criado, leões e onças seriam soltos na região” (MADEIRA, 2014).

Disseram que íam “derrubar a igreja”, “porque a linha do Parque cortava a
Igreja”, afirma o Entrevistado-B, “era tudo mentira”. Além disso, houve
também a tentativa por parte de Prefeituras e de aliados da mineração de
mudar a categoria da UC para que não fosse de proteção integral, e para que
fosse estadual, lembra o Entrevistado-A.
Inúmeras vezes as mineradoras tentaram colocar as comunidades contra o
Movimento, (...) tentando colocar coisas absurdas que a gente sabe que
são mentirosas, e não deixa de ser uma estratégia do setor mineral de
acirrar o conflito entre comunidade e Unidade de Conservação para que
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eles se beneficiem, não que a comunidade se beneficie, mas que o setor
mineral se beneficie com isso. (...) Eles buscam estimular esse conflito
entre comunidade e o Parque (ENTREVISTADO-B).

Além disso, pessoas ligadas à mineração também foram às comunidades
“falar mal” das lideranças locais que são a favor do Parque, as lideranças
foram “criminalizadas” e transformadas em “vilões”, com o argumento de
estarem “impedindo o desenvolvimento e a geração de empregos na região”,
comenta o Entrevistado-G. Essas ações terminaram por afetar as relações
entre os moradores, observa.
A pressão feita pró-mineração contra o Parque dentro de algumas
comunidades foi tão forte, expressa o Entrevistado-G, que alguns moradores
se negaram inclusive a querer participar das reuniões realizadas pelo
ICMBio, “não queriam nem discutir”. Com o tempo, esse conflito foi
minimizado a partir de esclarecimentos. As várias conversas levaram ao
conhecimento da possibilidade de criação de uma unidade de conservação
de uso sustentável, informado pelo ICMBio, sendo posteriormente solicitada a
RDS pelas próprias comunidades locais (ENTREVISTADO-G).
Essa estratégia do setor mineral de assustar as pessoas acabou causando o
efeito inverso ao que eles pretendiam. Segundo o Entrevistado-B os boatos e
os conflitos que eles fizeram sobre o Parque também ocasionaram que as
comunidades fossem em grande parte nas reuniões e consultas públicas do
ICMBio, porque queriam ter mais informações, e “as mentiras caíram por
terra”, diz, “sendo que num processo normal dificilmente a gente conseguiria
levar todas as comunidades realmente até as consultas” (ENTREVISTADOB). As comunidades “conseguiram ver que aquilo tudo era mentira, e se era
mentira, é um desrespeito, (...) eles viram que era simplesmente uma
tentativa de minerar tudo” (ENTREVISTADO-B).
Inclusive, o Entrevistado-B reconhece que a proposta do ICMBio foi bastante
cuidadosa para não prejudicar os moradores das redondezas. Havia a
preocupação de “não incluir o território das comunidades na área proposta”,
diz o Entrevistado-G.
Madeira (2014), que participou do processo de proposta de criação das UCs
na Serra do Gandarela como funcionário do ICMBio enquanto o processo
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estava dentro deste órgão, considera que na Serra do Gandarela houve um
exemplo de modelo de participação “composto de inúmeras reuniões de
discussão e esclarecimento”, e não apenas um “evento” de consulta pública.
À medida que o processo avançou, percebemos que estávamos vivendo
uma experiência-piloto de um processo de consulta pública, que poderia se
tornar exemplar, onde por meio do diálogo se poderia chegar à elaboração
de uma proposta bem aceita, a partir de uma demanda que, de início, foi
julgada por muitos como um delírio, já que contrariava interesses da
mineração (MADEIRA, 2014).

O Entrevistado-B vê como positivas as consultas públicas do Parque porque
houve a participação e aceitação das comunidades, e muitas reuniões. O
Entrevistado-B inclusive menciona a fala de moradores que vendo o desenho
do mapa apresentado nas consultas públicas questionavam as “mordidas”
das mineradoras na área do Parque: “Mas não era para proteger a água? Por
que é que tá com essas mineradoras tudo lá?”.
A proposta original do Parque Nacional pelo ICMBio
A origem formal do processo se deu em um ofício datado de setembro de
2009 do Projeto Manuelzão/UFMG ao ICMBio, apoiado por outras 25
entidades (ver em anexo). O pedido ocorreu na mesma época em que a Vale
estava dando início na SUPRAM-CM ao processo de licenciamento ambiental
para a atividade de mineração na área.
O processo foi formalizado no ICMBio com o número 02070.002759/2009-75
para aprofundamento da análise da proposta. Constatada a sua pertinência,
passou-se aos estudos técnicos e à consolidação da proposta de criação de
Unidade de Conservação Federal. A proposta de criação do Parque Nacional
(PARNA) da Serra do Gandarela elaborada pelo ICMBio data de setembro de
2010 (BRASIL, 2010a).
A área englobada está situada na porção meridional da Cadeia do
Espinhaço, no Quadrilátero Ferrífero, a maior parte conhecida como “Serra
do Gandarela”. O Quadrilátero Ferrífero (QF) compreende área de cerca de
7.200km2 na região central de Minas Gerais, extremo sul da Cadeia do
Espinhaço, sua importância é reconhecida em todas as listas de áreas
prioritárias para conservação em diversas escalas (BRASIL, 2010a).
138

	
  

Os principais alvos de conservação no QF são os campos ferruginosos
(cangas), a floresta estacional semidecídua e os recursos hídricos, porém,
ações concretas no sentido de sua proteção são ameaçadas principalmente
pela mineração, seguida da urbanização (op. cit.).
Há na proposta do PARNA, em sua porção sul, a inserção da região
conhecida como “Serra do Capanema”, com importantes áreas de campos
sobre cangas e remanescentes de mata, que comporão um corredor
ecológico com a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santuário
do Caraça e a Floresta Estadual de Uaimií, proporcionando “elevada taxa de
conectividade entre ambientes naturais” (BRASIL, 2010a, p.3).
O estudo (BRASIL, 2010a) abrange parte de oito municípios: Caeté, Nova
Lima, Raposos, Rio Acima, Barão de Cocais, Itabirito, Ouro Preto e Santa
Bárbara. Quatro destes municípios fazem parte da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH), apesar disso, a área apresenta baixa ocupação
humana, expressa o estudo. A Tabela 01 mostra a relação entre as áreas dos
municípios e as áreas da proposta do PARNA.
TABELA 01: Área de cada município inserida na proposta e área total da proposta.

Fonte: BRASIL, 2010a, p.8.

O trabalho do ICMBio (BRASIL, 2010a) aborda sobre a história, finanças
públicas, população e atividades econômicas. Todos os municípios
abrangidos têm aspectos comuns, afirma o estudo, há entre eles uma relação
histórica com o Ciclo do Ouro em Minas Gerais, deixando um patrimônio
histórico significativo.
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A proposta do PARNA pelo ICMBio apresenta uma avaliação dos principais
indicadores socioeconômicos dos oito municípios abrangidos. A seguir o
Quadro 05 apresenta uma síntese de aspectos de cada município conforme o
estudo (BRASIL, 2010a), atualizado pelo Censo 2010.
QUADRO 05: Síntese de aspectos socioeconômicos dos municípios abrangidos
pelo PARNA proposto.
População
Total
(IBGE,
2010)*

População
Urbana
(IBGE,
2010)

População
Rural
(IBGE,
2010)

População ocupada por setor
econômico
Município
(IBGE, 2000 apud BRASIL,
2010a)
45% Serviços
33% Industrial
Barão de
25.784
2.659
28.442
15% Comércio de Mercadorias
Cocais
(90,65%)
(9,35%)
7% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
52% Serviços
26% Industrial
35.437
5.314
Caeté
40.750
14% Comércio de Mercadorias
(86,96%)
(13,04%)
8% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
42% Serviços
40% Industrial
43.567
1.881
Itabirito
45.449
16% Comércio de Mercadorias
(95,86%)
(4,14%)
2% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
59% Serviços
27% Industrial
79.232
1.767
Nova Lima
80.998
13% Comércio de Mercadorias
(97,82%)
(2,18%)
1% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
53% Serviços
27% Industrial
Ouro
61.120
9.161
70.281
12% Comércio de Mercadorias
Preto
(86,96%)
(13,04%)
8% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
51% Serviços
30% Industrial
14.552
789
Raposos
15.342
15% Comércio de Mercadorias
(94,85%)
(5,15%)
4% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
60% Serviços
27% Industrial
7.944
1.146
Rio Acima
9.090
10% Comércio de Mercadorias
(87,39%)
(12,61%)
3% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
48% Serviços
24% Industrial
Santa
24.794
3.082
27.876
14% Comércio de Mercadorias
Bárbara
(88,94%)
(11,06%)
14% Agropecuário, extração
vegetal e pesca
Fonte: BRASIL (2010a); IBGE (2010). *Em alguns municípios a soma da população
urbana com a população rural não corresponde com a população total, mesmo
assim, optou-se por apresentar os dados conforme aparecem no IBGE (2010).
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No período de 1998 à 2002 abrangido pelo estudo socioeconômico (BRASIL,
2010a), a população total dos municípios cresceu, com uma crescente
população urbana e decrescente população rural. Sobre a análise dos
aspectos econômicos, foi verificado que a arrecadação municipal cresceu em
todos os municípios no período analisado. Há, conforme observado no
Quadro 05, o predomínio absoluto do setor terciário da economia (comércio e
serviços), que empregou em média 64,8% da população ocupada no mesmo
período analisado, seguida do setor industrial com 29,2%. Já o setor
agropecuário e extrativista animal e vegetal empregou apenas em média
5,8% da população ocupada no período, sintetiza o estudo. Com relação ao
Produto Interno Bruto (PIB), houve crescimento em 5 e queda em 3
municípios, a contribuição da indústria e dos serviços dividiu importância no
conjunto (BRASIL, 2010a).
A figura 07 a seguir, mostra os limites propostos do PARNA em mapa.
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Figura 07: Distribuição da proposta do PARNA entre os territórios dos municípios,
com rede de drenagem fluvial. Fonte: BRASIL, 2010a, p.10.

A figura 08 a seguir mostra o desenho original do PARNA no contexto da
RMBH e Colar Metropolitano.
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Figura 08: Os limites originais do PARNA no contexto da RMBH e Colar
Metropolitano. Fonte: cedido pelo MPSG.

O documento do ICMBio ressalta que os limites da proposta são preliminares,
devido à realização obrigatória de consulta pública. Estas foram realizadas
entre 07 e 12 de maio de 2012, e acabaram por propor a RDS, conforme
exposto no item 3.2.2.2. A importância da região trata de diferentes aspectos
bióticos e abióticos, os quais propiciam imenso potencial turístico e científico
(BRASIL, 2010a). E existe uma grande mobilização de cidadãos, ONGs e
instituições diversas pela sua preservação (op. cit.).
Destaca-se, de imediato, o fato da região ser o último fragmento
significativo de áreas naturais em bom estado de conservação dentro do
Quadrilátero Ferrífero, contendo importantes remanescentes de Mata
Atlântica semidecídua, de vegetação de campos rupestres sobre canga e
sobre quartzito, em transição com formações do cerrado (BRASIL, 2010a,
p.3).

Há uma riqueza de espécies existentes, elevada diversidade biológica,
atributos relevantes para criar uma nova UC (BRASIL, 2010a). Além disso, na
Serra do Gandarela, somam-se as “taxas excepcionais de ocorrência de
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espécies raras, endêmicas, microendêmicas e ameaçadas de extinção” (op.
cit., p.3).
O documento enfatiza a “quantidade expressiva e em bom estado de
conservação do geossistema Canga/Itabirito, uma das formações mais
ameaçadas do Brasil por sua inevitável coincidência com área de interesse
minerário” (BRASIL, 2010a, p.3). A preocupação com a situação dos
afloramentos ferruginosos conhecidos como “cangas” é relativamente
recente, as cangas ocorrem em poucos locais do Brasil, e em fragmentos
pequenos, que representam uma fonte direta de riqueza mineral, diz o
estudo. Por isso, são vistas como “áreas de ‘destinação natural’ à mineração”
(op. cit., p.11), tendo a sua exploração no QF iniciado na década de 1930.
Mas “(...) a atividade de mineração é incompatível com a conservação da
canga”, dizem os autores Costa et al (s/d.), funcionários do ICMBio. Os
autores criticam que a Vale pretende lavras todas as áreas de cangas, e
denunciam que os estudos de consultoria contratados pela empresa “podem
diminuir a importância deste ecossistema de modo a justificar sua destruição”
(p.34).
Carmo (2010) explica que o sistema ecológico das cangas estão ameaçadas
pela sua associação aos principais depósitos de minério de ferro do país. Por
outro lado, as cangas fornecem o serviço ambiental de recarga hídrica, além
de proporcionar o hábitat de uma diversidade de flora com altas taxas de
endemismo devido a capacidade de crescer somente na presença de metais
tóxicos, apresentando “grande e pouco explorado potencial farmacológico”
(BRASIL, 2010a, p.15).
No Quadrilátero Ferrífero, em menos de 40 anos, cerca de 40% das áreas
de canga foram irreversivelmente perdidas, extinguindo-se 100
afloramentos ferruginosos. A mineração foi a causa de 85% da perda de
hábitat. (...) Esta situação deve ser urgentemente revertida, pois as
pressões (presentes e projetadas) nestes ecossistemas podem torná-los
funcionalmente extintos (CARMO, 2010, p. 1).

A única proteção do geossistema Canga/Itabirito no Brasil está no Parque
Estadual da Serra do Rola Moça/MG (ver figura 09), porém pouco
representativo, são cerca de 200 hectares preservados (BRASIL, 2010a).

144

	
  

Não há nenhuma UC de proteção integral deste geossistema no âmbito
Federal (op. cit.).

Figura 09: Canga na Serra do Rola Moça, Quadrilátero Ferrífero, MG. Fonte: Carmo
(2010).

A área de canga próxima à Lagoa do Metro, dentro do PARNA proposto, “é a
maior e mais preservada área contínua de cangas do Paleógeno (formado
entre 55 e 23 milhões de anos atrás)” (BRASIL, 2010a, p.45). As áreas de
cangas na Serra do Gandarela representam 40% das áreas de cangas do
QF, que tem a maior área de canga do Brasil, conforme Carmo (2010).
Do ponto de vista geológico, a região do Gandarela é a última porção do QF
em boas condições de preservação de sua complexa geologia (BRASIL,
2010a). Dos atributos paleontológicos há fósseis de três épocas geológicas,
destaca-se “a existência de sítio paleontológico registrado, homologado pelo
SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) como
patrimônio da humanidade” (op. cit., p.4). E, do ponto de vista espeleológico,
já foram catalogadas 74 cavidades (cavernas) em canga consideradas raras,
algumas (pelo menos quatro) são de “relevância máxima” (BRASIL, 2010a).
O MPSG publicou em seu Informativo no. 4, de janeiro de 2014, sobre a
existência de uma “paleotoca”, “uma toca de animais extintos, como os tatus
gigantes, que viveram na América do Sul por milhões de anos, até cerca de
10 mil anos atrás” (p.1). A figura 10 a seguir é uma foto da paleotoca
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encontrada na área pretendida pela Mina Apolo, e a figura 11 mostra um
desenho do seu habitante, o “tatu gigante”.

Figura 10: Paleotoca encontrada na Serra do Gandarela. Fonte: MPSG Informativo
(no. 4, janeiro 2014).

Figura 11: Desenho do “tatu gigante”. Fonte: MPSG Informativo (no. 4, janeiro 2014).

Somado à isso, restam apenas 3% da cobertura original no Brasil de Matas
Estacionais da Mata Atlântica, e estas matas correspondem a cerca de 48%
da região do PARNA proposto (BRASIL, 2010a). A maior parte encontra-se
nos estágios médio e avançado de regeneração, com algumas ocorrências
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em estágio primário (op. cit.). Pelo QF ser uma região de transição entre os
biomas Cerrado e Mata Atlântica, esse fator contribui para o aumento de
diversidade de espécies, típicas dos dois biomas, conforme o documento.
Com relação à fauna foram identificadas espécies em reserva particular com cerca de 600ha em local próximo à Serra do Gandarela - de mamíferos
ameaçados de Minas Gerais, uma delas na lista brasileira, e uma espécie
“vulnerável” na lista da IUCN (International Union for Conservation of Nature)
(BRASIL, 2010a).
Sobre as aves no QF as análises constataram espécies nas categorias
“criticamente em perigo”, “em perigo”, “vulnerável”, e “quase-ameaçado de
extinção no mundo”, “vulnerabilidade à extinção em Minas Gerais”, além de
alguns graus de endemismo (BRASIL, 2010a). Com a criação do PARNA
aumentariam as chances de sobrevivência e diversidade da fauna, tanto para
os mamíferos quanto para as aves, especialmente das espécies de maior
porte (op. cit.).
O texto do ICMBio (BRASIL, 2010a) também apresenta lista de espécies de
anfíbios endêmicas à Cadeia do Espinhaço. Menciona ainda a fauna
troglomórfica

(invertebrados

cavernícolas),

pouco

estudada,

rara

e

microendêmica, habitantes das dezenas de cavernas ainda inexploradas na
área proposta do PARNA.
Outra ênfase é dada à hidrografia e recursos hídricos, pois a Serra do
Gandarela é a mais importante área de recarga de aquíferos do Quadrilátero
Ferrífero, afirma o estudo. Os mananciais da região do PARNA são
estratégicos para o abastecimento presente e futuro da região metropolitana
de Belo Horizonte (BRASIL, 2010a). A região situa-se nas cabeceiras de
importantes tributários de dois dos maiores rios nacionais.
Lá nascem grande parte das águas que formam o Rio das Velhas a oeste,
que drena para o São Francisco, e o Conceição a leste, que corre para o
Rio Doce. Levantamento feito por sensoriamento remoto, em escala
1:50.000, indicou a existência de mais de mil nascentes dentro do polígono
proposto para a criação do Parque. (...) O mesmo levantamento, se feito em
escala mais detalhada, certamente levaria a um número ainda maior
(BRASIL, 2010a, p.39).
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Há abundância de nascentes, córregos, rios e cachoeiras, cuja beleza cênica
contribui com seu potencial turístico para a criação de um Parque Nacional,
expressa o documento. Além das lagoas temporárias de altitude, formações
únicas e raras (BRASIL, 2010a).
As nascentes verificadas são apresentadas na figura 12 pelos círculos.

Figura 12: Nascentes englobadas pela proposta original do Parque Nacional da
Serra do Gandarela em levantamento feito em escala 1:50.000. Fonte: BRASIL
(2010a, p.39).
O enquadramento dos corpos d’água contidos na área proposta para a
criação do Parque fica em Classe Especial (Águas destinadas ao
abastecimento doméstico, sem prévia ou simples desinfecção e à
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas) e Classe 1
(Águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento
simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de
contato primário – natação, esqui aquático e mergulho; à irrigação de
hortaliças e frutas a serem consumidas cruas e à aquicultura), conforme a
resolução CONAMA 357/2005, nas bacias do Rio Piracicaba (DN 09/94) e
do Rio das Velhas (DN 20/97) (BRASIL, 2010a, p.41).
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Todo o abastecimento do município de Raposos tem a sua captação em
mananciais cujas nascentes estão na Serra do Gandarela; 85% do
abastecimento público de Caeté; e o município de Rio Acima tem sua
captação na APA do Mingu, que recebe contribuição de cursos d’água
provenientes da área proposta para o PARNA (BRASIL, 2010a).
Estudos sobre o potencial turístico da região, o acervo arqueológico e sítios
históricos, também fazem parte do documento (BRASIL, 2010a). Além disso,
o ICMBio cita outros estudos realizados que apontam a prioridade de
conservação da Serra do Gandarela, dentre os quais destacamos a
existência de estudos do MMA, da Fundação Biodiversitas e o Instituto
Estadual de Florestas (IEF/MG), da Associação Mineira de Defesa do
Ambiente (AMDA) com o IEF/MG, e do próprio IBRAM – Instituto Brasileiro de
Mineração.
Por fim, na conclusão do estudo, o ICMBio expressa que a “análise dos
atributos

biológicos,

espeleológicos,

hidrológicos,

paleontológicos

e

geológicos,

histórico-culturais”

geomorfológicos,
encontrados

no

perímetro proposto para o PARNA, atestam a sua “imensa relevância para a
conservação da biodiversidade” (BRASIL, 2010a, p.88).
Os três principais atributos de alvos de conservação entre os mais
ameaçados do Brasil e do mundo são descritos. Em primeiro lugar as
cangas, enquadradas no conceito de “alvo guarda-chuva”, ou seja, sua
conservação implica na proteção automática de outros alvos: as áreas de
recarga de aquífero, a vegetação de campos rupestres sobre canga, as suas
cavernas e fauna associadas, e o seu importante sítio paleontológico. “Assim,
não faz nenhum sentido falar em proposta de conservação no Gandarela sem
a inclusão das cangas” (BRASIL, 2010a, p.88).
Em segundo lugar as Matas Estacionais Semidecíduas (interioranas) são
prioritárias para conservação, devido à sua elevada destruição no processo
de ocupação do Brasil, conforme BRASIL (2010a). Na Serra do Gandarela
existem quase 20.000 hectares desta mata, em sua maioria em estágio
avançado de regeneração, retrata o estudo.
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O terceiro lugar, não menos importante e dependente do primeiro, trata da
excepcional concentração de nascentes, alimentadas pelo aquífero que é
suprido pelas áreas de recarga dos topos das serras recobertas pelas
cangas, cuja capacidade de infiltração e retenção das águas pluviais é sua
característica intrínseca (BRASIL, 2010a).
3

Estima-se que 80% dos 5 bilhões de m que se calcula que componham os
aquíferos do Quadrilátero Ferrífero estão sob as cangas. Como 40% das
cangas preservadas do QF estão na região do Gandarela, pode-se dizer
3
que cerca de 32% [1,6 bilhões de m ] destas reservas estão nestes 38 mil
hectares, que correspondem a aproximadamente 5% da área do QF
(BRASIL, 2010a, p. 88-89).

O texto (BRASIL, 2010a) conclui ressaltando a chance que ainda se tem de
tomar a “decisão” de proteger o último trecho em condições de conservação
no Quadrilátero Ferrífero. O ICMBio expressa que, embora reconheça a
importância econômica da produção de minério de ferro para o país, Estado e
municípios, “o Gandarela é um destes locais onde a riqueza nos foi legada
pronta”.

Sua

proteção

pode

tornar

o

país,

Estado

e

municípios

“perpetuamente mais ricos, com aproveitamento do imenso potencial turístico
e científico deste local” (BRASIL, 2010a, p.89, grifo nosso).
3.2.2.2 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Na ocasião do pedido do Parque Nacional junto ao ICMBio, mesmo que se
tenha pensado em RDS e RESEX (Reserva Extrativista), inclusive porque
apareciam na dissertação de Lamounier (2009) junto com o Parque Nacional,
estas categorias não constaram inicialmente na proposta. A RDS e a RESEX
são UCs de “usos sustentável” que permitem o uso direto dos recursos
naturais, tanto para as atividades tradicionais comunitárias, como para a
mineração em larga escala, sendo esta uma das críticas ao SNUC por não
haver tal diferenciação quanto à intensidade do uso, conforme expresso no
item 3.2.2, e, portanto, tais categorias não impediriam a Mina Apolo.
O Entrevistado-G justifica que inicialmente não foi feita proposta do Parque
junto com a RDS, pois se pensava em um parque de menores proporções
que abrangesse especialmente a área do topo da serra, onde estão as
cangas ferruginosas, e está mais distante das comunidades. Porém, os
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estudos do ICMBio identificaram outros locais de relevância ambiental e este
perímetro foi ampliado, diz.
O Entrevistado-B expressa que tinha esta preocupação de que mesmo que
não tenham casas, algumas áreas têm “usos”. E apesar dos técnicos do
ICMBio terem seguido a orientação de não incluir áreas ocupadas dentro dos
limites do Parque, o desenho acabou alcançando os locais de uso. Os
principais usos, conforme o Entrevistado-G, são de apicultura e extração de
musgos.
O Entrevistado-B diz que desde o início foi reforçado junto ao ICMBio que a
criação da UC na Serra do Gandarela incluísse as comunidades locais no
processo, e não as prejudicasse com uma visão preservacionista, “porque a
nossa visão não é deixar intacto, é o uso também pelo ser humano”
(ENTREVISTADO-B).
(...) você vê no Gandarela mesmo, as comunidades que sempre utilizaram
daquele recurso, as matas estão lá, as abelhas nativas estão lá, os bichos
estão lá, e eles não deixaram de caçar, não deixaram de coletar, mas
aprendendo com aquele ambiente (ENTREVISTADO-B).

As consultas públicas de 2012 sobre a proposta de criação do PARNA e as
reuniões realizadas pelo ICMBio junto às comunidades da região no mesmo
ano, levaram a um maior entendimento das categorias de UCs do SNUC,
com o consequente pedido de substituição de uma parte da área do PARNA
para a categoria de RDS, com o objetivo de permitir as atividades
tradicionais. E, desde então, o MPSG apoia a criação do mosaico de UCs,
formado pelo Parque Nacional em conjunto com a RDS. O Entrevistado-G
considera que a RDS preserva o “modo de vida das comunidades e o espaço
que elas já utilizavam”.
O Entrevistado-C entende que com a criação deste mosaico de UCs os
municípios que compreendem a área podem atuar de forma integrada, por
meio de algum consórcio, e isso também pode levar mais assistência e
acolhimento às comunidades e às pequenas localidades que estão distantes
das sedes municipais. E, conforme apresentado no item 4.2.2 sobre
alternativas econômicas, o Entrevistado-C diz que o mosaico de UCs
cumprirá “uma série de funções, não apenas a ambiental”.
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Atualmente, a disputa não é mais sobre a existência ou não de um Parque
Nacional, pois a proposta já chegou num momento em que não implementar
ficaria “difícil para o governo estadual tanto quanto para o federal”, diz o
Entrevistado-A, “agora o que estão tentando é mudar os limites do Parque”. E
há a preocupação do MPSG para que o processo da RDS ande em conjunto.
“Eu só vou dizer que é uma vitória, se sair o Parque junto com a RDS, porque
a RDS foi um processo de construção coletiva, assim como a proposta do
Parque”, diz o Entrevistado-B. A RDS surgiu a partir da proposta da criação
do Parque, afirma. Seria um “desrespeito” não considerar a RDS, pois o
Entrevistado-B também considera inédito este processo:
As inúmeras reuniões que foram feitas nas comunidades são inéditas,
normalmente isso só acontece depois que tem o conflito, depois que já
criou a Unidade, (...) e lá foi antes! E foi uma coisa que o Movimento exigiu,
até por ter pessoas ligadas às comunidades junto do Movimento. Nós
fizemos esta pressão junto ao ICMBio para que eles fizessem reuniões com
cada comunidade, e eles atenderam isso, e fizeram mais de uma reunião
com cada comunidade, de acordo com a demanda de cada uma delas,
fizeram um esforço que é inédito, (...) com essa visão socioambiental, pois
as comunidades não querem que a água delas seja destruída pela
mineração, (...) todo mundo quer é manter as suas atividades lá na mata
(ENTREVISTADO-B).

As comunidades pediram pela RDS “simplesmente porque elas tomaram
conhecimento de que existia este tipo de Unidade de Conservação”, afirma o
Entrevistado-B, “e que elas poderiam pedir isso”. E não foi nem o Movimento,
conforme o Entrevistado-B, “foram as comunidades mesmo que pediram a
RDS”, portanto, as comunidades são favoráveis ao mosaico de UCs na Serra
do Gandarela, diz.
Observo que as UCs da categoria RDS só são encaminhadas dentro do
ICMBio quando a demanda parte da própria comunidade, conforme expresso
em ofício do ICMBio ao MPMG datado de outubro de 2012, que consta no
processo do pedido da RDS.
Um estudo realizado pela Pró-Cittá (2012) mapeou os usos que estavam
sendo

desempenhados

pelas

comunidades

locais,

e

esses

dados

georreferenciados foram comparados ao perímetro do Parque, o que auxiliou
na proposta de delimitação da RDS, diz o Entrevistado-G, assim como a
dissertação de Lamounier (2009). Ao mesmo tempo, sabe-se que este uso
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dado pelos moradores é realizado sobre as terras que são, na sua maioria,
propriedade da Vale, continua o Entrevistado-G.
Portanto, observa-se que há uma série de contradições entre o “legal” e a
prática, entre a propriedade privada e o uso local, entre “direitos” e “direitos”.
Muitas vezes os moradores são abordados por seguranças da Vale que os
impedem de realizar as suas atividades, comenta o Entrevistado-G.
O Entrevistado-G comenta que para algumas pessoas as duas situações são
uma ameaça, tanto o Parque, “que não vai deixar usar”, quanto a mineração,
“que também não vai deixar usar”, diz. Assim, segundo a sua fala, a RDS é
uma forma das pessoas se “autopreservarem”.
O Entrevistado-B critica que o setor mineral busca não viabilizar a RDS
dizendo: “A gente cede a área, não precisa criar Reserva”. Eles querem jogar
as comunidades também contra a RDS, mas “as comunidades não são
bobas, elas sabem avaliar”, fala o Entrevistado-B.
O processo da RDS no ICMBio
Foram abertos dois processos dentro do ICMBio, os quais tive acesso em ída
à Brasília na sede do ICMBio, em 07/08/2013. Com a data de 22/06/2012
consta o registro de entrada do processo do pedido de criação da RDS pela
“Associação Comunitária Rural de André do Mato Dentro e arredores”, com
um abaixo-assinado dos moradores.
Os moradores mapearam a delimitação da área que propõem para a criação
da “RDS Nascentes do Rio São João”, que beneficiaria as populações
tradicionais de André do Mato Dentro, Cruz dos Peixoto e Socorro, expõe o
documento.
Além de citar as questões ambientais já bastante ressaltadas no documento
do ICMBio para a criação da UC na Serra do Gandarela (BRASIL, 2010a), o
documento do pedido da RDS solicita a alteração de parte da área do
PARNA para a categoria RDS com o objetivo de não alterar o modo de vida
das comunidades, as quais dependem das atividades de apicultura, extração
de musgo, coleta de plantas medicinais, uso do campo como pastagem
comum, usos que seriam impedidos pela UC de proteção integral.
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O segundo processo aberto está no nome da “Associação Comunitária de
Conceição do Rio Acima e Adjacências”, com data de 11 de agosto de 2012,
com o pedido de criação da RDS de mesmo nome da associação, e abaixoassinado dos moradores. São descritas as atividades realizadas, dentre as
quais destacamos a agricultura familiar, apicultura, manejo de candeia, coleta
de musgo, manejo de avenca e careca (palmeira), entre outras.
O desenho elaborado pela comunidade de Conceição do Rio Acima
considera a área do PARNA apresentada nas consultas públicas pelo
ICMBio, com a modificação da área considerando as duas RDS, conforme
figura 13 a seguir.

Figura 13: Mapa proposto pela Associação Comunitária de Conceição do Rio Acima
e Adjacências. Consta o que segue: proposta do PARNA apresentada nas consultas
públicas (01) com a modificação para contemplar a RDS Nascentes do Rio São
João (02) e a RDS Conceição do Rio Acima e Adjacências (03). Fonte: processo do
pedido de criação da RDS Conceição do Rio Acima e Adjacências, disponibilizado
em consulta no ICMBio.

Apesar de serem dois pedidos formais de RDS, ambas estão no mesmo
processo e são contínuas da mesma área, portanto, são mencionadas como
uma RDS que abrange as duas propostas.
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3.2.3 Demais instrumentos institucionais em diversas escalas
Neste item são expostas as falas dos entrevistados e referências que
abordam uma síntese de instrumentos que caracterizam e configuram o
território da Serra do Gandarela em suas diversas escalas. São eles: a
Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, o Geoparque do Quadrilátero
Ferrífero, a Área de Proteção Ambiental denominada APA-Sul RMBH, o
Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do estado de Minas Gerais, as
Áreas de Preservação Permanente - APP, e os Planos Diretores de
Desenvolvimento Municipais ou Leis de Uso e Ocupação do Solo.
Inicialmente, introduzo este item expondo a opinião dos entrevistados sobre a
legislação ambiental do Brasil e de Minas Gerais.
A legislação ambiental do Brasil com o tempo foi sendo apropriada pelo
“setor destrutivo-lucrativo”, “atalhos foram sendo descobertos”, e hoje há
muitos “mecanismos sutis, mas extremamente eficazes, de se burlar a
legislação ambiental”, considera o Entrevistado-C. “E assim fica um quadro
talvez até pior, porque você tem uma aparência de proteção ambiental
jurídica, e por trás realmente uma grande fragilidade” (ENTREVISTADO-C).
Nos órgãos de controle ambiental em Minas Gerais, exemplifica o
Entrevistado-C, há pessoas colocadas por determinados interesses em
cargos de confiança, que “comandam os técnicos, se impõe junto aos
técnicos,

desarticulam

todo

um

corpo

técnico,

impondo

resoluções

aparentemente técnicas, mas na verdade são imposições políticas para
legitimarem

determinados

interesses”

(ENTREVISTADO-C).

Assim,

o

Entrevistado-C entende que seria melhor “extinguir” certos órgãos e
instituições que servem “só para inglês ver”, cabendo à sociedade exigir que
seja de outra forma; o Entrevistado-C fala em “controle social”.
Há também um grau de corrupção junto aos órgãos públicos para facilitar
processos e agilizar burocracias dos seus próprios instrumentos, é uma
imposição de dificuldades “para vender facilidades”, nas palavras do
Entrevistado-C,

“é

uma

máquina

doente

super

complexa,

que

se

autoalimenta”, diz.
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O Entrevistado-A desabafa que as instâncias políticas decisórias “estão todas
dominadas por esta voracidade de empreendimentos”, ao se referir
especialmente à mineração, e compreende que “os nossos governos não
estão cuidando”.
O que está em jogo aqui, e que é o mais difícil, é o seguinte: se a gente só
tivesse de um lado as empresas, o lado econômico, e do outro lado as
organizações, a sociedade civil, mas se a gente tivesse o Estado como o
lugar que congrega mas de forma isenta de todos os interesses, seria justo
(...) não é uma disputa de iguais (...) o que é mais assustador nisso é que
os governos, os políticos, quem faz as leis e quem trabalha para fazer a
coisa funcionar com o dinheiro coletivo está totalmente trabalhando pelo
interesse dos empreendimentos, e isso no caso da mineração é terrível,
pois são eles que dão as licenças, são eles que mudam leis ou fazem leis
se elas estão atrapalhando as licenças, e a sociedade civil organizada fica
tendo que se virar sem recursos, sem poder, e tendo uma clareza do que
está em jogo (ENTREVISTADO-A).

Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço
A categoria Reserva da Biosfera está presente no SNUC (BRASIL, 2000), em
seu Artigo 41. Este Artigo define a Reserva da Biosfera como um modelo
adotado internacionalmente de gestão integrada, com os objetivos de
preservação, realização de atividades de pesquisas e educação ambiental
(BRASIL, 2000). As Reservas da Biosfera são reconhecidas “pelo Programa
Intergovernamental ‘O Homem e a Biosfera – MAB’, estabelecido pela
Unesco, organização da qual o Brasil é membro” (BRASIL, 2000, Art.41,
§5o).
A Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço foi constituída em junho de
2005, ela se estende por cerca de mil quilômetros desde Ouro Preto (MG) até
a Chapada da Diamantina (BA). Considerada a cordilheira brasileira, chega
até 2.000 metros de altitude, possui os biomas do Cerrado e Mata Atlântica, e
uma área com mais de três milhões de hectares (MMA, 2005).
O Entrevistado-A considera que a condição da Serra do Espinhaço - dentro
da qual é contemplada a Serra da Piedade e a Serra do Gandarela, entre
outras - ter sido declarada como Reserva da Biosfera da Unesco, não
significa nada além de um papel, “foi bom para trazer um reconhecimento,
mas é só para inglês ver, não traz proteção”. “O fato da Serra do Espinhaço
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ser uma Reserva da Biosfera não trouxe uma possibilidade concreta de
proteger”, expressa o Entrevistado-A.
Por outro lado, para o Entrevistado-A há a oportunidade de se mostrar ao
mundo o que se está fazendo com essa Reserva da Biosfera, pois “para o
exterior está passando que no Brasil está tudo bem (...) a visão que os
estrangeiros tem é a de que a nossa economia está estável, há grandes
perspectivas de crescimento”, mas “precisamos dar visibilidade ao exterior de
que não está tudo bem por aqui”.
Geoparque do Quadrilátero Ferrífero
Geoparque é uma categoria criada pela Unesco para territórios com sítios
geológicos de especial valor científico que são testemunhos da história da
evolução da Terra, e, no caso do Quadrilátero Ferrífero, seu objetivo é contar
a história da mineração em Minas Gerais e no Brasil (GEOPARK, s/d). A área
proposta para o Geoparque Quadrilátero Ferrífero é de aproximadamente
6.500km2, abrangendo 25 municípios. Sua proposta de candidatura foi
enviada à Unesco em 2009, e o seu reconhecimento em âmbito internacional
foi realizado em setembro de 2011 (op. cit.).
Para o Entrevistado-A o Geoparque proposto pela Unesco no Quadrilátero
Ferrífero tem como finalidade a mesma da Reserva da Biosfera, “é para
trazer visibilidade internacional sobre um patrimônio” mas não tem
funcionalidade para preservação, considera.
Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais – ZEE/MG
Para Acselrad (2001, p.83) o zoneamento ecológico-econômico consiste no
Brasil em uma “prática técnico-burocrática” a partir do “sensoriamento
remoto”, mas sem a consulta aos próprios atores sociais dos territórios
analisados. O ZEE atribui “vocações” a diferentes partes do espaço, mas esta
não se faz por meio de processo e debate democrático, critica Acselrad
(2001).
Há um problema de “ausência” do Estado, ele tem a ferramenta do
zoneamento ecológico-econômico que ele não utiliza, diz o Entrevistado-E.
“No zoneamento ecológico-econômico já se previa aquela área como de alta
relevância para a preservação ambiental”, continua, “e o Estado não respeita
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isso”. O Entrevistado-E critica que não se tem uma política de Estado, mas
sim uma política de governo. Como consequência disso, não existe uma
política que prevê o que se quer para o meio ambiente em longo prazo, que
pudesse inclusive garantir áreas que não se pode mexer, considera o
Entrevistado-E. O empreendedor ocupa esta “ausência” com a “voracidade
da sua capacidade econômica”, conclui.
No ZEE/MG a região do Gandarela está caracterizada como “área para
preservação, está cheio de dados do próprio governo” afirma o EntrevistadoA, e então questiona “Como é que o Estado fica o tempo inteiro tentando dar
um jeito para permitir a Mina Apolo? Tem algum sentido?”.
No documento elaborado sobre a proposta de criação do Parque Nacional da
Serra do Gandarela pelo ICMBio (BRASIL, 2010a), consta que 90% da área
proposta para o PARNA enquadra-se na categoria ZEE-2 referente a “terras
com alta vulnerabilidade em locais com alto potencial social”, 81% da área
apresenta “vulnerabilidade ambiental muito alta” e 16% tem “vulnerabilidade
ambiental alta”, sendo 79% da área considerada como “prioridade muito alta”
para conservação e 14% “prioridade alta” (BRASIL, 2010a, p.41).
Outros aspectos do ZEE que tem na sua maioria a classificação de “muito
alta” seguida da “alta” na área do PARNA, é a “Integridade da Flora” e
“Vulnerabilidade à Erosão”, conforme o estudo do ICMBio. A vulnerabilidade
de contaminação e comprometimento das águas é classificado como baixo,
ou seja, são águas superficiais e subterrâneas de qualidade excepcional,
sem comprometimento (BRASIL, 2010a).
APA-Sul RMBH
Área de Proteção Ambiental - APA - é uma categoria de Unidade de
Conservação de Uso Sustentável do SNUC (BRASIL, 2000). Ela é definida
no Artigo 15 como uma área geralmente extensa com ocupação humana,
tendo como objetivo a proteção ambiental com a disciplina do processo de
ocupação. A APA pode ser constituída de terras públicas ou privadas, não
necessita de zona de amortecimento, e dispõe de um Conselho constituído
por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e da
população (BRASIL, 2000).
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A APA da região sul da RMBH, conhecida como “APA-Sul”, foi criada pelo
Decreto Estadual 35.624 de 08/06/1994, conforme Camargos (2001, p.45),
cobrindo uma área de 146.244ha de uso sustentável, retirada do cálculo da
área a sua intervenção com outras UCs. Conforme a autora, a demanda pela
criação da APA-Sul foi feita pelos “proprietários de residências de fins-desemana” em condomínios fechados de São Sebastião das Águas Claras,
diferente das iniciativas governamentais (CAMARGOS, 2004). A demanda
nasceu em 1992 pela oposição desses moradores temporários a outros
interesses, especialmente os empreendimentos mineradores e imobiliários,
diz Camargos (2001).
Os estudos técnicos da APA-Sul acabaram por delimitar uma parcela bem
mais abrangente do que a inicialmente proposta, observa Camargos (2004).
Situada no Quadrilátero Ferrífero, a APA-Sul compreende 11 municípios da
região sul da RMBH, tendo em seu interior as reservas de mananciais de
água responsáveis por 70% do abastecimento de água de Belo Horizonte, e
55% dos demais municípios da RMBH, descreve Camargos (2004), sendo a
Serra do Gandarela responsável por grande parte desta água, conforme o
ICMBio (BRASIL, 2010a).
Além disso, a área da APA-Sul, conforme dados do início da década de 1990,
incorpora a segunda maior mancha de Mata Atlântica e seus ecossistemas
associados do estado de Minas Gerais, em meio a “enormes cavas de
extração minerária e barragens de rejeitos, vilarejos e loteamentos
destinados a residências temporárias e permanentes” (CAMARGOS, 2004,
p.133).
A autora (op. cit) observa que durante as negociações da criação da APA-Sul
os empreendedores do setor minerário, que inicialmente se posicionaram
contra a criação da UC, passaram a defendê-la. Camargos (2004, p.140)
expressa que o setor minerário vislumbrou o “valor imobiliário do território da
APA”, pois há a oportunidade de “morar numa reserva natural”, que tem sido
o apelo publicitário dos anúncios imobiliários, observa.
Vale ressaltar que o valor imobiliário do território da APA também poderia
interessar ao setor minerário, proprietário de grande parte da área. Pouco a
pouco, com o descomissionamento das minas, as cavas e seu entorno
foram sendo planificadas para a implantação de loteamentos de alto luxo, o
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que era absorvido positivamente no processo de licenciamento ambiental
dessas atividades (CAMARGOS, 2004, p. 140).

Do lado dos moradores locais, Camargos (2004) cita que estes foram
excluídos das decisões políticas. Já sobre os proprietários dos condomínios
fechados Camargos (2004) observa o “duplo percurso”, pois são eles de um
lado causadores de impactos ambientais, e de outro militantes pela
preservação. Mas a autora considera por demais simplista considerar que se
trata apenas de interesses pessoais preocupados com o “seu quintal”
(NIMBY – Not In My BackYard), devido ao fato de que se trata de uma região
que atinge um número muito maior de pessoas.
Por fim, Camargos (2004) menciona que o conflito entre os atores com
diferentes interesses continua na APA-Sul, nos debates que seguem após a
sua criação. A autora menciona os conflitos que decorrem dos temas
“relacionados à gestão da unidade, ao zoneamento ecológico e econômico, à
normatização do uso e da ocupação em cada município envolvido, à
fiscalização ambiental da reserva, à alocação de recursos, entre outros”
(CAMARGOS, 2004, p.143).
A APA-Sul ainda não tem Plano de Manejo desde a sua criação, afirma o
Entrevistado-A, pois “politicamente não interessa que se tenha” porque
“inviabiliza” a mineração, diz. Para o ICMBio (BRASIL, 2010a) a APA-Sul da
RMBH carece de mecanismos mais efetivos para a conservação. Por outro
lado, o Entrevistado-A reconhece que através do Conselho da APA-Sul é
possível obter informações sobre os projetos pretendidos na sua área
abrangida.
Como as Prefeituras não vão ficar nos dizendo tudo o que já assinaram nos
gabinetes, e isto não é público, mas deveria ser, deveria estar tudo lá num
painel, o nosso caminho é: sabendo que se tem que passar pela APA-Sul, é
acompanhar as pautas da APA-Sul (...) [pois] sem a manifestação prévia da
APA-Sul no processo não pode caminhar para o resto (ENTREVISTADOA).

A inserção na APA-Sul da proposta original do ICMBio (BRASIL, 2010a) para
o PARNA é apresentada na figura 14 a seguir.
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Figura 14: Desenho de inserção dos limites da proposta original do Parque dentro da
delimitação da APA-Sul RMBH. Fonte: cedido pelo MPSG.

Área de Preservação Permanente - APP
A Área de Preservação Permanente - APP - é uma tipologia paralela ao
conjunto de Unidades de Conservação explica Camargos (2001). Nasce do
princípio estabelecido no Código Florestal de 1934 de que há formações
vegetais que deveriam ser conservadas, mesmo que não tenham sido
incluídas em áreas demarcadas, continua a autora. O Código Florestal de
1965 retomou estes objetivos, expressa Camargos (2001, p.32), que tratam
especialmente da preservação da cobertura vegetal nas margens de cursos
d’águas, “nas encostas, nos topos de morros, (...) fixação de dunas, entre
outras”.
Destaca-se das críticas ao polêmico novo Código Florestal Brasileiro, Lei no.
12.651 de 25/05/2012 (BRASIL, 2012), o fato de que ele dá anistia a quem
suprimiu de forma não autorizada a vegetação de APP até 22 de julho de
2008, e permite a continuidade das atividades agrossilvipastoris consolidadas
em área de APP até esta mesma data. Permite também a recomposição de
50% da vegetação com plantas exóticas intercaladas, permissões criticadas
pelos ambientalistas.
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A Serra do Gandarela é uma APP pelas suas características ambientais,
especialmente pelas margens de seus cursos d’água, nascentes e topos de
morro. Porém, a mineração é considerada de “utilidade pública” (ver item
3.2.2) e “interesse nacional” (MILANEZ, 2012; BITTENCOURT, s/d) o que
permite que a mineração possa ocorrer em áreas de APP, como no caso da
Serra do Gandarela, conforme o Artigo 2o. da Resolução CONAMA 369 de
2006 (CONAMA, 2006).
Planos Diretores de Desenvolvimento Municipal
Os Planos Diretores de Desenvolvimento dos municípios que possuem
trechos no Gandarela, tem a região caracterizada como área com alto
potencial turístico e de preservação, afirma o Entrevistado-A, “o que tem tudo
a ver em ser um Parque Nacional”, e inclusive por isso “estão tentando mudar
todos os Planos Diretores”, critica.
O Entrevistado-C considera que os Planos Diretores dos municípios e o ZEE
existem para que, entre outras funções, seja possível identificar os espaços
onde não se pode minerar, e todo o esforço do mapeamento destes
instrumentos institucionais, juntamente com as consultas às comunidades,
devem ser respeitados, diz, mas estão sendo “aviltados” (ENTREVISTADOC).
É mencionado no estudo do ICMBio (BRASIL, 2010a) que na Lei Orgânica e
Plano Diretor de Desenvolvimento de Raposos está expressa a necessidade
de definição de critérios especiais para a ocupação e uso das áreas que
integram o “Manancial do Ribeirão da Prata”, tombado em 13 de julho de
2000 pelo Conselho Deliberativo Municipal de Cultura de Raposos.
No município de Rio Acima foi efetuado em 09/01/2014 o tombamento
provisório do “Conjunto Histórico, Arquitetônico, Natural, Arqueológico e
Paisagístico do Gandarela”, pelo seu Conselho Municipal de Patrimônio
Cultural e Natural. Além disso, o Prefeito de Rio Acima no dia 13 de fevereiro
de 2014 revogou a declaração de conformidade emitida pela gestão anterior
para a Mina Apolo, conforme divulgado em nota pública pelo MPSG.
Membros do MPSG realizaram uma análise sobre os Planos Diretores de
Barão de Cocais, Caeté, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara, promulgados
162

	
  

entre 2006 e 2007 (MPSG Informativo, no. 2, abril 2012). Cada município é
descrito de maneira sucinta na publicação, são expostos os artigos dos
Planos Diretores que expressam a relevância ambiental de suas áreas
localizadas na Serra do Gandarela, seja diretamente pela menção da
necessidade de proteção da região e seus mananciais, como pela indicação
do seu potencial para o ecoturismo (MPSG Informativo, no. 2, abril 2012).
Todos eles [os Planos Diretores] ressaltam a necessidade de se
preservarem os recursos hídricos e apontam o turismo como uma
importante vocação econômica de geração de renda e empregos (MPSG
Informativo, no. 2, abril 2012, p.3).

3.2.4 As disputas políticas
Os Grupos de Trabalho e os cenários
Foram criados dois Grupos de Trabalho (GTs) para discutir as alternativas
para a Serra do Gandarela, o GT01 e o GT02, apresentados a seguir.
Síntese da Ata do GT01
O chamado GT01 foi criado por Resolução da SEMAD/MG no. 1324, de 30
de junho de 2011, para “elaboração de proposta de consenso entre o ICMBio
e a SEMAD/MG para a conservação da Serra do Gandarela” (Ata de Reunião
GT01, p.01). Este GT01 foi composto somente por representantes destes
dois órgãos públicos. A reunião foi realizada nos dias 30 e 31 de agosto de
2011 na sede do ICMBio em Brasília/DF. A seguir é apresentada uma síntese
da Ata do GT01.
A SEMAD manifestou sua apreensão quanto ao impacto esperado da Mina
Apolo no PIB de Minas Gerais, citou que a empresa Vale S.A. quer além da
Mina Apolo o restante do “Sinclinal” para minerar, de forma a viabilizar
economicamente a sua atividade. Porém, o representante da SEMAD não
concordou com esta pretensão e considerou que “pelo menos uma parte do
Sinclinal precisa ser preservada” (p. 1-2). A SEMAD citou que as demais
mineradoras solicitaram retirada de suas cavas com pequenas alterações no
desenho original do Parque. Em seguida, a SEMAD apresentou cenários
alternativos para a região da Serra do Gandarela, comparando-os com a
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proposta original do ICMBio (figura 15), a qual serve de perímetro-base para
os cenários das figuras 16, 17 e 18 a seguir.

Figura 15: Perímetro da proposta original de conservação do ICMBio. Fonte: Ata de
Reunião GT01.

A figura 16 reflete o conjunto de propostas dos empreendedores para a
região, mas conforme registro em Ata do representante da SEMAD, esta não
é a proposta do estado de Minas Gerais. Trata-se da proposta que exclui de
conservação todas as áreas de interesse econômico. Porém, na legenda da
figura em Ata está escrito “primeiro cenário proposto pelo Estado de áreas
para a conservação na região da Serra do Gandarela” (p.6).
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Figura 16: Cenário de áreas de conservação (hachura sólida) com exclusão das
áreas de interesse econômico. Fonte: Ata de Reunião GT01.

As figuras 17 e 18 são outros cenários estudados pelo estado de Minas
Gerais.

Figura 17: Segundo cenário proposto pelo estado de Minas Gerais. Fonte: Ata de
Reunião GT01.
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Figura 18: Terceiro cenário proposto pelo estado de Minas Gerais. Fonte: Ata de
Reunião GT01.

A figura 19 representa ainda outro cenário exposto pelo estado de Minas
Gerais na reunião do GT01.

Figura 19: Outro cenário proposto pelo estado de Minas Gerais apresentado no
GT01. Fonte: Ata de Reunião GT01.

A proposta da figura 19 considera a cava pretendida pela Mina Apolo e
demais empreendimentos minerários com processos de licenciamento na
região. Nesta figura o desenho foi invertido, o perímetro da proposta original
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do ICMBio foi modificado para o perímetro do cenário proposto pelo Estado,
com a indicação da proposta original do Parque na hachura sólida.
Os representantes do ICMBio aceitaram na reunião do GT01 “discutir e
acordar critérios para conciliar os interesses do Governo do Estado e do
ICMBio para a conservação ambiental da região” (p.2), levando em
consideração os alvos de conservação, os empreendimentos consolidados e
em licenciamento, e os interesses sociais manifestos.
O GT01 estabeleceu de comum acordo diretrizes norteadoras das discussões
sobre a área de conservação. As diretrizes tratam que será criada uma UC
ou mosaico de UCs federal na região da Serra do Gandarela com o apoio do
estado de Minas Gerais na adequação da proposta inicial do ICMBio. Foi
expresso que na adequação da proposta original, o ICMBio procurará excluir
as atividades econômicas consolidadas, e que:
Será analisada a possibilidade técnica de compatibilização de propostas de
atividades conflitantes que estavam em processo de licenciamento em
outubro de 2010, quando se tornou pública a proposta inicial do ICMBio,
desde que mantendo-se a efetividade da proposta de UC ou mosaico para
a proteção dos alvos de conservação que constam na proposta original, em
especial os campos ferruginosos sobre cangas e os recursos hídricos (...)
(Ata de Reunião GT01, p.2, grifo nosso).

Os representantes do ICMBio reagiram aos cenários propostos pela SEMAD,
eles consideraram que o primeiro, segundo e terceiro cenários impactam
significativamente a proposta original do ICMBio, comprometendo os alvos
essenciais de conservação. E, o outro cenário colocado pelo Estado ainda
mantém situações com impactos significativos, conforme descrito em Ata.
Porém, o ICMBio considerou que “ajustes nos limites originalmente proposto
são possíveis sem que a proposta resulte descaracterizada” (p.3). As áreas
que não retirassem as cangas e não afetassem a área de recarga dos
aquíferos foram consideradas aceitáveis, em face da alegação de perda de
postos de trabalho e movimentação da economia local. Os demais interesses
que afetariam áreas de canga “foram consideradas como possibilidades que
não contam com justificativas técnicas” (p.4).
A Ata do GT01 menciona que o empreendimento Mina Apolo acarretaria
numa inegável perda de área de recarga de aquífero, uso de águas de classe
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especial, e a “destruição de grande parte da sub-bacia do Ribeirão da Prata,
hoje classe especial e que se tornaria uma bacia de rejeitos” (p.4).
(...) qualquer eventual concessão às atividades de mineração que resulte na
redução das áreas de canga protegidas pelo futuro Parque Nacional não
seria uma decisão de base técnica, mas sim de cunho político, numa ótica
de se abrir mão de parte da proposta para viabilizar politicamente sua
efetivação. Mas uma decisão deste tipo corre o risco de acabar por proteger
uma porção insuficiente dos ecossistemas de campos sobre cangas e
também de deixar de proteger de forma suficiente as áreas de recarga dos
aquíferos representadas pelas cristas das serras onde se localizam as
cangas, podendo resultar em prejuízos a uma parte significativa das
nascentes e comunidades ecológicas que estão incluídas na atual proposta
de criação do ICMBio (Ata de Reunião GT01, p. 4-5, grifo nosso).

Do resultado das manifestações do GT01 foi lançado pela SEMAD o cenário
da figura 20. Este cenário considera somente a cava e alguma parte da
estrutura da Mina Apolo, mas não a barragem de rejeitos, e considera os
demais empreendimentos minerários com processos de licenciamento em
andamento na ocasião da proposição do Parque. A proposta da SEMAD está
representada na figura 20 pelo linha de perímetro, e a hachura escura
representa a proposta original do ICMBio.
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Figura 20: Cenário final proposto pela SEMAD no GT01. Fonte: Ata de Reunião
GT01.

O representante da SEMAD ainda ressaltou que setores do estado de Minas
Gerais

provavelmente

concordariam

com

o

cenário

da

figura

20,

“excetuando-se o recorte proposto para o empreendimento denominado Mina
Apolo, quanto ao qual haveria discordância, pois o Estado avaliou
anteriormente a necessidade de um recorte mais amplo a ser excluído da
proposta original de criação do PARNA feita pelo ICMBio, para que a
mineração tenha viabilidade econômica” (p.5).
O ICMBio apresentou seu cenário aceito no GT01 (figura 21), o qual
considera

somente

a

exclusão

para

conservação

das

áreas

com

licenciamento em andamento quando da oficialização da proposta do Parque,
e que “não afetam áreas de cangas”, ou seja, o ICMBio não concordou com a
retirada de área do Parque para a Mina Apolo. A figura 21 apresenta, então,
o resultado acordado no GT01. Para facilitar a visualização do mapa eu
circulei as áreas excluídas do perímetro do PARNA pelo ICMBio.
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Figura 21: Cenário aceito pelo ICMBio no GT01. Fonte: Ata de Reunião GT01.

Documento Síntese do GT02
O GT02 foi instituído pela Portaria 1.441/2011 da SEMAD, de 8 de novembro
de 2011, com o “objetivo de elaborar proposta de consenso para a proteção e
conservação da Serra do Gandarela e sua área de abrangência” (Documento
Síntese GT02, p.1, grifo nosso). A seguir são listadas as instituições que
tiveram representantes no GT02: SEMAD, ICMBio, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE), IBAMA, Prefeitura
Municipal de Santa Bárbara, Prefeitura Municipal de Raposos, Instituto
Guaicuy – S.O.S. Rio das Velhas, MACACA, Instituto Pró-Cidadania (PróCittà), Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), SINDIEXTRA,
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Vale S.A., num total de 15 membros, alguns com uma, outros com duas
cadeiras.
O GT02 contou com 12 reuniões, realizadas de novembro de 2011 à
fevereiro de 2012. Suas principais discussões concentraram-se na busca de
soluções para a “compatibilização” entre as pretensões minerárias,
empreendimento de silvicultura e o PARNA proposto pelo ICMBio. A seguir é
descrito de forma sucinta o “Documento Síntese” do GT02.
É exposto no Documento Síntese do GT02 que em setembro de 2011, ou
seja, antes da realização das reuniões coletivas do GT02, houveram duas
reuniões chamadas de “Acordo” entre o presidente do ICMBio e o Secretário
de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, que incluíram um sobrevoo
sobre a área em helicóptero. Estas reuniões “estabeleceram um acordo que
visava viabilizar alguns empreendimentos, além daqueles já contemplados
pelo GT01” (p.4), conforme figura 22 a seguir. Este acordo excluiu cerca de
1.700 hectares do PARNA numa extensa área de cangas para viabilizar o
projeto Mina Apolo, sendo retirada do projeto somente a área para a
instalação da barragem de rejeitos da mina no Ribeirão da Prata.
A cor predominante na figura 22 é o Parque, as demais áreas são os recortes
permitidos pelo GT01, somada a retirada de área do Parque concedida no
“Acordo” posterior para o projeto Mina Apolo enfatizada pelo círculo.
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Figura 22: Cenário resultado de “Acordo” entre o presidente do ICMBio e o
Secretário da SEMAD. Fonte: Documento Síntese GT02.

O GT02 iniciou suas discussões a partir do “Acordo” do mapa da figura 22.
Durante as reuniões os empreendedores teriam espaço para justificar
eventual necessidade de maior concessão, e o MPSG (formado pela
Guaicuy, MACACA e Pró-Città no GT02) poderia demonstrar a necessidade
de reincorporar determinadas áreas para a proposta original do PARNA. O
GT02 registrou os consensos alcançados, bem como os dissensos e as
posições defendidas por cada parte.
O Entrevistado-A relata que foi somente a partir da pressão dos
representantes dos movimentos ambientalistas que se conseguiu que
houvessem atas nas reuniões. Eles também conseguiram que somente
fossem analisados os empreendimentos que já possuíam o processo de
licenciamento em curso quando foi divulgada a proposta da UC pelo ICMBio
em setembro de 2010, reforça o Entrevistado-A. Outro ganho árduo,
conforme o Entrevistado-A, foi conseguir que não houvessem decisões por
votação, pois a maioria do GT02 era pró-mineração, assim, foi possível a
identificação dos dissensos.
No total foram 9 empreendimentos analisados pelo GT02, são eles: Mundo
Mineração, MSOL (Mineração Serras do Oeste Ltda. - Jaguar Mining), Ferro
172

	
  

Puro, Fazenda de Eucaliptus, Mina Capanema (Vale), Mina Baú (Vale), Mina
Apolo (Vale), Pedreira Um, e AngloGold. Destes, apresentarei somente as
discussões realizadas no âmbito do projeto Mina Apolo.
A proposta da Vale no GT02 para o projeto Mina Apolo alterou o projeto
original da barragem, segmentando-o em dois barramentos. A disposição de
rejeitos se restringiria ao Córrego Maquiné (tributário do Prata), e haveria
uma barragem de água no Ribeirão da Prata. Foram apresentadas também
alterações no projeto das Pilhas de Estéril, e a redução da área ocupada
pelas demais instalações da usina e pêra ferroviária. Além disso, a Vale
apresentou

uma

nova

proposta

de

recorte

para

“compatibilizar

o

empreendimento com a longevidade esperada” (p.13), que diferente do EIA
(2009) que previa 17 anos, no GT02 foi informada a previsão de cerca de 30
anos para a operação da mina.
Para este novo recorte pretendido, a Vale apresentou uma proposta de
compensação de áreas de sua propriedade de cerca de 6.000 hectares no
entorno, que seriam doados ao PARNA, em conjunto com outras áreas já
protegidas pela empresa, totalizando aproximadamente 10.000 hectares.
Porém, este novo recorte representaria a exclusão do PARNA de mais 3.552
hectares além daqueles cerca de 1.700ha concedidos no “Acordo”, reduzindo
mais ainda a área de cangas (mais de 5.200ha), uma quantidade
considerada inaceitável pelos representantes do ICMBio.
A figura 23 apresenta o novo recorte proposto pela Vale no GT02 que previa
a ampliação da área do projeto Mina Apolo, além da expansão das minas de
Capanema e Baú. O círculo enfatiza a área pretendida pela Vale para a Mina
Apolo, a hachura sólida cinza seria a área do PARNA conforme a Vale.
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Figura 23: Cenário proposto pela Vale no GT02 que previa a ampliação da área para
o projeto Mina Apolo. Fonte: Documento Síntese GT02.

A Vale também apresentou um projeto denominado “Rede de Referência
Ambiental baseado em 3 ‘pilares fomentadores da sustentabilidade territorial’
na região: Educação Ambiental, Ecoturismo Cultural e Pesquisa Científica
Aplicada” (p.13).
Os representantes do ICMBio consideraram a proposta de ampliação do
recorte pela Vale como excessiva em áreas consideradas insubstituíveis para
a conservação que seriam definitivamente perdidas, o que não seria
compensável com educação ambiental, e comprometeria o potencial turístico.
O MPSG fez um mapa síntese das pretensões minerárias da Vale, ver figura
24. O mapa mostra a área cedida pelo “Acordo” para a Mina Apolo na
mancha preta, e as áreas de acréscimo pretendidas pela Vale (Mina Apolo,
Capanema e Baú) apresentadas no GT02 nas três manchas que se inserem
dentro do perímetro originalmente proposto para o PARNA.
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Figura 24: Pretensões minerárias da Vale na região da Serra do Gandarela. Fonte:
MPSG site (2012).

Tais propostas da Vale no GT02 foram consideradas inaceitáveis pelo
ICMBio e pelo MPSG por impossibilidade de compatibilização com o PARNA.
O MPSG criticou a postura da Vale no GT02, este GT visava compatibilizar
os empreendimentos com a criação do PARNA, mas ao invés de apresentar
proposta de redução da área afetada pelo empreendimento, tal como o
fizeram os demais empreendedores com exceção de uma proposta de
ampliação de 31%, a Vale apresentou uma proposta que aumentaria a área a
ser retirada do PARNA em 280% em relação ao “Acordo” ICMBio/SEMAD.
Assim, no GT02 o MPSG manifestou-se pelo retorno da proposta original do
ICMBio no trecho referente à Mina Apolo, ou seja, sem nenhuma concessão
à mineração nesta área. Sobre este empreendimento, ficou registrado em ata
do GT02 que “não foi possível alcançar consenso” (p.13). Ter o Parque com
a mineração “não tem sentido” para o Entrevistado-F, seria um Parque “só
para inglês ver”.
O Entrevistado-E compreende que os limites concedidos para a Mina Apolo
no “Acordo” (figura 22) não ficaram a contento da Vale, pois não foram
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excluídas do Parque as áreas de infraestrutura para o Projeto Apolo, diz.
Além disso, “desde o princípio eles queriam tudo”, eles queriam aumentar a
própria área da mina inicialmente apresentada no licenciamento ambiental,
afirma o Entrevistado-E, tanto é que tais pretensões foram expostas no
GT02.
No GT02 também foram discutidos empreendimentos que estavam “na borda
do Parque”, e muitos empreendedores mudaram seus projetos para se
adequarem à proposta do Parque, para alguns deles houve a possibilidade
de conciliação no GT02. Mas como a Vale levou a sua proposta ampliada,
“ficou claro para todos de que a Vale não queria negociar (...) em nenhum
momento ela quis mudar o padrão dela, em nenhum momento ela quis ouvir
a sociedade” (ENTREVISTADO-E).
Não houve conciliação nem consenso para o Projeto Mina Apolo. O fato de
não ter sido contemplada no GT02 toda a área que a Vale queria foi uma
vitória considera o Entrevistado-E, pois o governo do estado de Minas Gerais
fez o discurso de que estaria comprometido com o resultado do GT02.
A Vale “continuava com a sua mesma visão de mundo” depois de todas as
discussões ocorridas desde as audiências públicas, e durante o GT02,
observa o Entrevistado-E. A Vale “mostra até uma certa incapacidade de
gestão em não saber lidar com o conflito com o outro, com as relações”, diz.
Os argumentos para a conservação da Serra do Gandarela registrados em
ata do GT02 pelo MPSG são, de maneira sucinta,

os seguintes: a sua

importância ambiental para a RMBH e Colar Metropolitano; última área
significativa que resta na região com remanescentes significativos do
geossistema ferruginoso, responsável pelo imenso potencial de recursos
hídricos em quantidade e qualidade de valor inestimável, e riquíssima
biodiversidade; a presença do ecossistema de campos rupestres sobre
cangas; a maior área contínua de Mata Atlântica na região central de Minas
Gerais, inclusive com mata primária.
O MPSG ainda enfatizou em ata a importância da bacia do Ribeirão da Prata,
e que é importante considerar o histórico de desequilíbrio entre a
preservação ambiental e a exploração mineral em Minas Gerais, destacando
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o Quadrilátero Ferrífero. Nesse sentido, a Serra do Gandarela é o último
remanescente em condições de salvaguardar a memória do que já foi o
Quadrilátero Ferrífero, seria a representação de um hotspot em avançado
processo de extinção.
Por fim, representantes do MPSG destacaram que a mineração na Serra do
Gandarela traria impactos de grandes proporções, especialmente na
disponibilidade de recursos hídricos, na prestação de serviços ambientais e
na perspectiva econômica do PARNA para o desenvolvimento da região, pois
prejudicaria o seu grande potencial turístico.
As imagens apresentadas a seguir na figura 25, cedidas pelo ICMBio,
mostram uma síntese sequencial das principais delimitações para o Parque
Nacional da Serra do Gandarela negociadas no GT02.
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D
Figura 25: Sequencia de imagens: A) proposta original do ICMBio; B) proposta do
MPSG; C) proposta da Vale S.A.; D) proposta ICMBio no GT02. Fonte: imagens
cedidas pelo ICMBio.

No GT02 o MPSG foi convidado e participou, disse o Entrevistado-E, e neste
momento o MPSG defendeu a proposta original do ICMBio, a Vale
apresentou e defendeu uma proposta ampliada do seu projeto de mineração,
e o governo do estado de Minas Gerais tentou viabilizar a questão
econômica. As diferentes visões estavam evidentes, observa. O GT02 tinha
por objetivo “consolidar a área de preservação”, e não consolidar a
mineração, disse o Entrevistado-E, o que considera um “ganho”.
A continuidade da disputa política
O mapa da figura 26 mostra o desenho original do ICMBio e o resultado das
negociações do GT02 com a inclusão do “Acordo” ICMBio/SEMAD, é a
proposta do ICMBio no GT02 conforme imagem “D” da figura 25. Este mapa
foi o apresentado pelo ICMBio nas consultas públicas do PARNA em maio de
2012.
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Figura 26: Mapa da delimitação do PARNA apresentado nas consultas públicas
realizadas em 2012. Fonte: ICMBio (2012).

Para o Entrevistado-B o resultado das discussões do GT02 perdeu a
validade, pois por mais que tenha havido o “Acordo” antes do GT02, sem a
participação da sociedade, houve o dissenso sobre o Projeto Mina Apolo no
GT02, e portanto, o governo não poderia apresentar nas consultas públicas
do Parque o mapa com o Projeto Apolo, diz Entrevistado-B, “foi uma traição”.
Com relação às consultas públicas de maio de 2012 promovidas pelo
ICMBio, o Entrevistado-E compreende que o resultado foi na sua maioria
favorável ao Parque. E, em sua decorrência, foram feitos os pedidos das
RDSs, conforme descrito no item 3.2.2.2. Em agosto de 2012 o ICMBio
apresentou o seguinte mapa na figura 27, que reúne o PARNA com as duas
RDSs de forma conjunta.
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Figura 27: Nova configuração para a conservação da Serra do Gandarela, Parque
Nacional em conjunto com Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Fonte: cedida
pelo ICMBio.

Porém, apesar da RDS formar junto com o Parque um “mosaico de unidades
de conservação”, estas duas categorias (PARNA + RDS) não foram
encaminhadas de forma conjunta institucionalmente dentro do ICMBio, sendo
que a RDS está com o processo parado.
A informação que se tem até outubro de 2014, através do MPSG, é que o
ICMBio não deu ainda início aos estudos para viabilizar a proposta de criação
das RDSs solicitadas, tendo o ICMBio já recebido ofícios das Associações
interessadas e do MPSG para saber qual é a justificativa da não continuidade
dos processos, mas não há respostas oficiais.
O direcionamento político interfere na atuação técnica do ICMBio. (...) A
orientação política da Casa Civil é só criar unidades de conservação se os
governos dos estados assinarem embaixo, porque eles não querem criar
discordâncias políticas (...) mas tem a opinião pública que também é um
peso político (ENTREVISTADO-A).

A preocupação sobre a não continuidade dos processos das RDSs é
pertinente na medida em que integrantes do MPSG comentam que unidades
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de conservação desta categoria têm maior dificuldade política de serem
levadas adiante pelo governo federal. Além disso, para o Entrevistado-A a
atual política do governo federal é “que nada atrapalhe este modelo de
crescimento e desenvolvimento”.
De acordo com o MPSG a proposta do Parque sem a RDS foi encaminhada
pelo ICMBio para o Ministério do Meio Ambiente (MMA) em dezembro de
2012. Em março de 2013 o MPSG teve acesso a um mapa dos limites do
Parque em negociação política no MMA (ver figura 28). A partir de então o
processo ficou sem acesso público.

Figura 28: Limites do Parque em negociação no MMA conforme informações de
março de 2013. Fonte: cedido pelo MPSG.

O MPSG na edição do “Gandarela Informa” de 21/07/2014 descreve que o
processo do PARNA foi do MMA para a Casa Civil para a assinatura da
Presidenta, porém sem que se tenha conhecimento sobre os seus limites, e
sem contemplar a RDS em conjunto.
Na figura 29 a seguir, exponho a delimitação do mosaico de Unidades de
Conservação que o MPSG reivindica.

182

	
  

Figura 29: Os limites do mosaico de UCs reivindicados pelo MPSG. Fonte: cedido
pelo MPSG.

As informações contidas nesta tese sobre o caso na Serra do Gandarela são
atualizadas até o mês de outubro de 2014. Neste mesmo mês saiu o decreto
de criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, localizado nos
municípios de Nova Lima, Raposos, Caeté, Santa Bárbara, Mariana, Ouro
Preto, Itabirito e Rio Acima, publicado em 14 de outubro de 2014 no Diário
Oficial na União (DOU, 2014).
O manifesto público do MPSG do dia 15 de outubro de 2014, intitulado
“Parque Nacional criado não protege a serra e as águas do Gandarela”, diz
que o decreto não é motivo para festejar, visto que houveram alterações
profundas nos limites do PARNA, não atendendo os seus objetivos de
conservação e nem a demanda das comunidades locais.
Destaco especialmente as críticas sobre a não preservação do geossistema
das cangas ferruginosas e o comprometimento das águas que abastecem a
RMBH, pois houve a exclusão de área do PARNA para permitir a Mina Apolo
da Vale S.A.; além do desrespeito ao pedido de criação da RDS, que foi
183

	
  

desconsiderado. O MPSG elaborou o seguinte mapa explicativo sobre o que
significa o decreto, na figura 30.

Figura 30: Limites do PARNA conforme decreto. Fonte: cedido pelo MPSG.

Madeira (2014) que participou do processo do PARNA dentro do ICMBio,
considera que não é possível conciliar coisas incompatíveis, e relata:
(…) no dia 13 de outubro de 2014: decretou-se a criação de um Parque
Nacional da Serra do Gandarela que não atende aos objetivos a ele
atribuídos pela sociedade. A mineração está garantida. A água, as
paisagens e a biodiversidade não. E a solicitação da RDS não foi
respeitada. (…) Na Serra do Gandarela a conta é simples: ou se abre mão
de ferro, ou se abre mão de água e paisagens (MADEIRA, 2014).

Por fim, o manifesto do MPSG exprime:
Lamentamos, mas não podemos comemorar um Parque Nacional da Serra
do Gandarela que deixa de fora a própria Serra do Gandarela e o que ela
significa. (…) Esperamos que o governo federal reverta este fato!
(Manifesto do MPSG, 15/10/2014).

Este fato, que demonstra como continua a correlação de forças no contexto
brasileiro em áreas de interesse minerário, ainda não é o desfecho final, há
muitas ações junto ao Ministério Público, e o próprio processo de
licenciamento ambiental da Mina Apolo ainda precisará ser retomado. Muito
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ainda está por acontecer. A disputa política continua pelo possível e pelo
“impossível”.
3.3 Uma breve reflexão sobre os instrumentos e a heterodoxia
Como o instrumento legal “Unidades de Conservação” é uma das estratégias
utilizada pelo MPSG para bloquear a mineração, faço aqui uma breve
exposição de questionamentos e reflexões de autores sobre os instrumentos
e a heterodoxia, junto com a introdução do conceito dos “Comuns” e a
filosofia de vida do “Bem Viver”. No item 6.1.2 é aprofundada a relação das
instituições e a sua construção social.
Os direitos coletivos se tornaram reféns de “processos burocráticos, jurídicos
e políticos, a despeito de todo apelo à defesa da vida humana”, dizem
Faustino e Furtado (s.d., p.46). Santos (2011) questiona sobre como vamos
conseguir uma “emancipação social” se estamos inseridos em instrumentos
hegemônicos? A sua resposta é dada com outra pergunta: “os instrumentos
hegemônicos podem ter um uso contra-hegemônico?” (p.68).
Santos (2011) fala que é importante avançarmos na relação entre “ação
institucional” e “ação direta”, entre “legalidade” e “ilegalidade”, pois as classes
dominantes impõe legalidades que não cumprem, continua o autor,
precisamos

discutir

sobre

“legalidade

e

impunidade”,

“legalidade

e

imunidade”, considera (p.65).
Alternativa ao Estado e ao mercado: os “Comuns”
Os “Comuns” (ver também item 5.3.1) trazem consigo o resgate do
“conhecimento das pessoas”, das tradições, ele encoraja a colaboração
social pois observa que o “Estado” e o “mercado” não são as únicas formas
de organizar a sociedade e manejar os recursos, considera Bollier (2014).
A prática da “comunização” apresenta-se como uma governança informal,
sem instituições, mercado ou governos centralizados, diz o autor (op. cit.).
Bollier (2014) considera os Comuns uma alternativa ao próprio Estado e ao
mercado, pois os Comuns são independente destes, diz. O autor menciona
formas de governança auto-organizadas, e considera que o modo como
vemos o mundo também está em como percebemos que a nossa governança
deve ser estruturada.
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Por outro lado, Bollier (2014) considera que os Comuns podem interagir com
o “mercado”, pois este não é necessariamente sinônimo de “capitalismo”, diz.
Lipietz (2012) considera que na atual conjuntura não é possível isolar-se do
Estado e do mercado, mas podemos reduzir suas importâncias, fazendo com
que as relações de reciprocidade (dos Comuns) superem as relações de
troca e de autoridade.
Os Comuns não são instrumentos institucionais, reforça Bollier (2014), a sua
noção inclusive supera a racionalidade dos instrumentos. As “leis” entre os
“comunais” são vistas sob outra perspectiva, são leis sociais, orais e
informais (BOLLIER, 2014). Por isso, muitas vezes as práticas sobre os
“Comuns” são desqualificadas, consideradas irregulares, continua o autor.
Em alguns casos os Comuns podem ser inseridos na legislação formal para a
sua própria “proteção” em todos os níveis, contrapondo a atual conjuntura
que privilegia os direitos individuais e ignora as necessidades e direitos
coletivos, observa Bollier (2014). O autor dá como exemplo o reconhecimento
dos “direitos da mãe natureza”.
O “Bem Viver” e os “Direitos da Natureza”
As visões do “Bem Viver” são retratadas em diversos momentos na tese.
Neste capítulo enfatizo a sua incorporação em nível institucional, no item
4.3.1 insiro especialmente as suas contraposições ao desenvolvimento, e, no
item 5.3.2 apresento a dimensão que mostra o seu sentido dado à vida e à
relação homem-natureza.
O “Bem Viver” tem sido um discurso fundamental que permitiu ao movimento
indígena a enfrentar o neoliberalismo, conforme Simbaña (2011). Para
compreendermos a sua definição, temos que buscá-la na memória histórica
dos povos originários, especialmente as comunidades indígenas da região
andina, continua o autor, e, portanto, o próprio conceito é plural devido à sua
complexidade antropológica, acrescenta Alcoreza (2011). É um sentido de
vida, uma ética que ordena a vida da comunidade, incluído o próprio Estado
(SIMBAÑA, 2011).
Simbaña (2011, p.220, tradução nossa) conta que o Bem Viver foi abalado
“com a destruição dos Estados pré-colombianos pela conquista e posterior
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colônia”. Porém, durante séculos ele foi resgatado e praticado por famílias, e
é no lugar onde estas práticas se mantiveram que o Bem Viver está sendo
reivindicado pelos movimentos indígenas atuais, como um princípio de
“perspectiva ética-civilizatória” para um novo projeto político que carrega o
espírito dos povos indígenas (op. cit.).
Alcoreza (2011, p.230, tradução nossa) diferencia duas visões do Bem Viver,
“a dimensão da experiência e da prática”, e “a dimensão ético-política”. A
primeira dimensão, para o autor, é impossível de captar conceitualmente,
porque trata-se de vivências vinculadas à pluralidade cultural. A dimensão
ético-política

prevê

o

“bem-estar

coletivo,

comum

e

socialmente

compartilhado”, em que a Natureza9 faz parte da coletividade e há o respeito
pela vida (ALCOREZA, 2011, p.230, tradução nossa). Para tanto, é preciso
mudar o sistema de mercado por um sistema que “reivindique o direito à
vida”, considera o autor.
É preciso “uma transformação da política cultural e da cultura política em
termos de uma revolução cultural e de uma revolução institucional”
(ALCOREZA, 2011, p.254-255, tradução nossa). Vega (2011, p.260, tradução
nossa) acrescenta que para construir o Bem Viver “se requer desmontar as
relações de dominação e exploração através da descolonização e
despatriarcalização”.
Boaventura de Souza Santos, no prefácio de Acosta (2013), sintetiza a
complexidade

do

Sumak

Kawsay

10

como

uma

alternativa

ao

desenvolvimento, uma nova dimensão dos direitos, um novo tipo de Estado,
o Plurinacional 11 , construído com diferentes formas de democracia, uma
“matriz de uma nova economia solidária e plural de vocação pós-extrativista e
pós-capitalista” (p.11, tradução nossa).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Alguns autores, como Alcoreza (2011) e Acosta (2013), utilizam em alguns momentos a
referência à “Natureza” com “N” maiúsculo. Compreendo que esta atitude reforça a
compreensão da Natureza como um ser sagrado da qual somos parte, assim como “Mãe
Terra” e “Pachamama”.
10
Expressão do “Bem Viver” na língua Quechua, abordado no item 5.3.2.
11
Sobre o Estado Plurinacional ver em: ALCOREZA, R.P. Horizontes del Estado
Plurinacional. In: LANG, M.; MOKRANI, D. (comp.). Más allá del desarrollo: Grupo
Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Quito/Equador: Abya
Yala/Fundación Rosa Luxemburg, 2011.
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Acosta (2013) aponta que para a mudança é preciso construir um exercício
horizontal do poder, e que, portanto, a própria democracia precisa ser
repensada e aprofundada, concretizada nos Direitos Humanos e nos Direitos
da Natureza. Trata-se de um tema político, continua o autor, pois a solução
não é técnica. Precisamos pensar em termos políticos e “impulsionar um
processo de transições movido por novas utopias” (ACOSTA, 2013, p.20,
tradução nossa).
O Bem Viver está presente na nova Constituição da República do Equador de
2008, e na Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 2009
(ACOSTA, 2013; SVAMPA, 2011). Boaventura de Souza Santos, no prefácio
de Acosta (2013), considera a nova Constituição do Equador um
acontecimento de grande importância, ao que chamou de “constitucionalismo
transformador”.
Essas novas Constituições “marcam uma ruptura importante com a época
neoliberal” (LANG, 2011, p.10). Ao mesmo tempo, são evidentes as
contradições dentro do próprio governo com leis neoliberais que ainda
persistem; essas contradições marcam as “linhas de divisão”, diz Lang
(2011).
Lang (2011) aborda os conceitos que se fazem presente nestas novas
Constituições, tais como o Bem Viver, os direitos da Mãe Terra, novas formas
de democracia, os Estados Plurinacionais, que:
(...) abrem a importante possibilidade de construir de maneira legítima
sociedades e instituições descolonizadas que refletem em suas estruturas,
em sua produção de saberes, em suas práticas, a diversidade existente
(LANG, 2011, p.12, tradução nossa).

A crise provocada pela exploração sem limites da Natureza nos leva a
questionar a “institucionalidade e a organização sociopolítica”, diz Acosta
(2013, p.89, tradução nossa). Para o autor, é preciso reconhecer que os
instrumentos disponíveis já não nos servem, pois convertem em “inevitável” o
atual padrão civilizatório. Nesse sentido, Acosta (2013) fala sobre os “Direitos
da Natureza”.
Svampa (2011) cita que os “Direitos da Natureza” na Constituição
Equatoriana são uma perspectiva “jurídica-filosófica” de caráter inovador,
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colocando a Natureza como “sujeito de direitos” (SVAMPA, 2011). É a
“expansão das fronteiras do direito”, diz Svampa (2011, p.198, tradução
nossa).
Mas a incorporação dos “Direitos da Natureza” na Constituição do Equador
não quer dizer que a Natureza se limita a uma visão instrumental, observa
Acosta (2013), pois se reconhece que ela tem valores próprios. Reconhecer
os Direitos da Natureza é reconhecer o “direito à existência” dos próprios
seres humanos, expressa Acosta (2013) a partir da fala do jurista suíço Jörg
Leimbacher.
Do mesmo modo, os Direitos Humanos, que atualmente são vistos a partir de
uma

visão

antropocêntrica,

não

devem

mais

ser

compreendidos

separadamente dos Direitos da Natureza, expõe Acosta (2013). Para tanto, o
autor fala no processo de transição para o biocentrismo. Martínez-Alier et al
(2014) observam que muitos movimentos de resistência querem ir além do
“antropocentrismo” na defesa dos Direitos da Mãe Natureza e seus vários
sentidos.
É claro que o Bem Viver não se encaixa na perspectiva do desenvolvimento,
do crescimento econômico, do extrativismo exigido pelo neoliberalismo,
afirma Simbaña (2011), pois se trata da defesa da vida.
O sumak kawsay como sistema de braços dados com os direitos da
Natureza exige uma reorganização e novos enfoques no modelo políticoeconômico, o que em sua vez transformaria não somente a sociedade,
senão e sobretudo o Estado (SIMBAÑA, 2011, p.223, tradução nossa).

Estas iniciativas apontam para a demanda por uma “democratização das
decisões, mais ainda, ao direito dos povos de dizer ‘NÃO’ frente a projetos
que afetam fortemente as condições de vida”, diz Svampa (2011, p.198,
tradução nossa) (ver item 4.4).
Outra proposta na direção da ampliação da fronteira dos direitos é
exemplificada por Svampa (2011) como as leis de proibição da mineração. A
autora cita as que existem “na Argentina a nível das províncias, a lei nacional
de

proteção

do

glaciares,

também

na

Argentina;

a

proibição

da

megamineração na Costa Rica, a supressão recente da lei da mineração, Lei
8, no Panamá” (SVAMPA, 2011, p.204, tradução nossa). Outros esforços
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estão na exigência do respeito ao direito de consulta, como prevê a
Convenção 16912 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) (SVAMPA,
2011).
Por fim, Brand (2011, p.148, tradução nossa) diz: “uma transformação
profunda não pode ser reduzida a políticas públicas sem perguntar primeiro
se e de que maneira as estruturas sociais podem ser mudadas. E mais: as
políticas públicas em geral são uma expressão destas estruturas.” Svampa
(2011) acrescenta que percebe nos movimentos sociais da América Latina
uma

combinação

de

dimensões

não

institucionais

com

outras

institucionalizadas para tecer as suas alternativas.
Assim, vejamos nos próximos capítulos as dimensões não institucionais para
a transformação estrutural que o movimento de resistência na Serra do
Gandarela expressa. São as contraposições à mineração, ao modelo e
valoração econômica, na direção de uma sociedade pós-extrativista,
apresentadas no capítulo 04; e a necessária utopia do espaço diferencial no
capítulo 05.
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Ver também sobre a Convenção 169 da OIT no item 4.4.
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CAPÍTULO 04
CONTRAPOSIÇÕES

à mineração
na Serra do Gandarela
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4. CONTRAPOSIÇÕES à mineração na Serra do Gandarela
Este capítulo expõe as contradições do espaço abstrato conforme Lefebvre, e
segue com os questionamentos e contrapontos quanto à atividade minerária
a partir das falas dos entrevistados do Movimento pela Preservação da Serra
do Gandarela e suas relações com conceitos afins, tais como sociedade pósextrativista, pós-desenvolvimento, entre outros, que implicam no direito de
“dizer não”.
4.1 As contradições do espaço abstrato
Os conflitos, lutas e contradições são inerentes à compreensão do espaço,
afirma Lefebvre (1991). Existem conflitos inevitáveis entre o espaço “abstrato”
(“concebido”) e o espaço imediato, “percebido”, “vivido”, despedaçado e
vendido (LEFEBVRE, 2008). Para o autor (1991) as “contradições” e
“conflitos” no espaço não desaparecem, não se consegue eliminar.
Como descrito no item 3.1, o espaço abstrato é ao mesmo tempo
“homogêneo” e “fraturado”, expõe Lefebvre (1991), sendo esta uma de suas
contradições.

São

frações

“operatórias”,

“modelos

setoriais”,

“especializações”, são os “subsistemas”, as “lógicas parciais”, o “isolamento
de variáveis”, cita o autor. Assim, é um espaço “mutilado”, “recortado em
fatias”, espaço “fabricado” para ser legível, “reduzido”, continua Lefebvre
(1991), e tal dissociação da “prática espacial” destrói a “prática social”.
São “espaços fragmentados” numa forma global “homogeneizante”, observa
Lefebvre (1991), ele é “paradoxal”: “unido e desunido”, “conjunto e disjunto”.
Lefebvre (1991) dá o exemplo da existência de vários mercados com seus
níveis (local, regional, nacional e mundial): mercado das mercadorias,
mercado do trabalho, mercado dos capitais, mercado dos arrendamentos,
etc, os quais, ao mesmo tempo, constituem uma unidade: o mercado
mundial.
Este espaço se torna, então, o “simulacro do espaço pleno”, sob o qual a
“unidade”, a “razão”, o “Estado” cobre os múltiplos cortes, é o espaço
“dividido para reinar”, o disperso e fracionado conserva sua unidade
homogênea: o espaço do poder (LEFEBVRE, 1991). A resposta para a
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compreensão das características “formalmente incompatíveis” do espaço
homogêneo-fragmentado não se acha no espaço, argumenta Lefebvre
(1991), pois esta seria a tese do “espaço neutro”, anterior ou exterior à
prática social. Para o autor somente um “ato”, uma “ação” pode manter tais
características reunidas.
É o ato do “poder político” que controla a fragmentação reunida, é uma
“autoridade política” que mantém o círculo “pressão-repressão-opressão”, é o
poder político que se faz onipresente, ao mesmo tempo “difuso e
concentrado” (LEFEBVRE, 1991). As contradições, de acordo com Lefebvre
(1991), exprimem as “forças” e as “relações de força sociopolíticas” que se
enfrentam numa história.
Em outras palavras, as contradições do espaço não são determinadas por
ele, pois o espaço não tem nenhum poder “em si”, são as “contradições da
sociedade” que se revelam no espaço, engendrando as “contradições do
espaço”, continua Lefebvre (1991). As contradições advém do conteúdo
prático e social, do conteúdo capitalista, afirma Lefebvre (2008). As
contradições se realizam, se tornam efetivas e têm lugar apenas no espaço;
e esse processo contraditório vai em direção ao cisalhamento, à degradação,
expressa Lefebvre (1991).
Para Lefebvre (1991) o espaço abstrato se confunde com sua própria
abstração, a sociedade inteira vai em direção à abstração, ao “achatamento
visual”, a fracionar o “corpo”, os “sentidos”. Mas para Lefebvre (1991) isso
não significa que o espaço abstrato não tenha conteúdo, o seu conteúdo
consiste em “contradições” que a forma abstrata parece “reduzir”, ou seja, o
seu conteúdo é “mascarado” ao invés de “indicado”.
Um dos grandes paradoxos do espaço abstrato é, conforme Lefebvre (1991),
que ele pode ser o conjunto de lugares onde “nascem” as contradições, o
“meio” onde elas se “desdobram” e “estraçalham”, e o “instrumento” que
permite “abafá-las”, substituindo-as por uma “aparente coerência”. O espaço
não tem uma lógica interna e própria, considera Lefebvre (2008), o espaço
abstrato tenta constituir-se em um “sistema” para atingir a “coerência”, e, para
tanto, “mascara” as suas próprias “contradições”, expressa o autor.
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Eis algumas contradições do espaço abstrato, conforme Lefebvre (1991):
“incoerente sob o signo da coerência”, a “separação e a disjunção na
coesão”, os “fluxos e o efêmero no estável”, as “relações conflituais na lógica
aparente”. É o espaço da “substituição”, ele substitui a natureza, o prazer, o
corpo pela abstração, é aquele da “metaforização” em que a imagem substitui
o que não quer que se veja (LEFEBVRE, 1991).
A extensão do capitalismo ao espaço inteiro (“solo”, “subsolo” e “sobressolo”;
ver item 3.1.2) também suscita “contradições novas”, segundo Lefebvre
(1991). Porém, as novas contradições são mascaradas por representações
que “desviam” e “contornam” a problemática do espaço, continua o autor.
Lefebvre (1991) exemplifica mencionando a “poluição”, que sempre existiu, é
um fenômeno “familiar”, diz, porém houve uma modificação, pois a troca de
energia e materiais entre a natureza e a sociedade que sempre existiu agora
foi “rompida”, e isto não é exposto, é dissimulado.
O espaço abstrato só “produz o reprodutível”, só “engendra o repetitivo” e a
“repetição”, apoiado no “saber”, na “técnica”, no “poder”, expressa Lefebvre
(1991). A “produção do espaço” se transforma em seu contrário, a produção
das “coisas no espaço”, a “simulação” se transforma em “reprodutibilidade”
que garante a “recondução das relações sociais”, conforme Lefebvre (1991).
O espaço determinado pelo econômico, burocrático, produzido sob a lei do
“reprodutível” e do “repetitivo”, entra em contradição com suas próprias
condições, pois ele se vê cercado do “não-reprodutível”: a “natureza”, o
“local”, o “regional”, até o “mundial”, expressa Lefebvre (1991).
A “quantidade” e a “qualidade” são outras importantes contradições do
espaço abstrato, denominado também de “espaço contraditório” por Lefebvre
(1991). Ele é quantificado enquanto “espaço geométrico” e enquanto “espaço
social” (“estatísticas”, “programações”, “operacionalidade”), explica Lefebvre
(1991), é uma quantificação em “aparência técnica”, em “realidade
financeira”. Já o qualitativo está direcionado ao desaparecimento, observa
Lefebvre (1991), entretanto este não se deixa absorver.
Outra contradição está na busca da “qualidade do espaço” no interior do
espaço “quantificado”, menciona Lefebvre (1991). Ele dá como exemplo o
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que denomina de “espaço de consumo” e o “consumo do espaço”. O “espaço
de consumo” está diretamente relacionado ao espaço da produção e
produzido, do mercado, seus fluxos, controlado pelo Estado, estritamente
quantificado, diz Lefebvre (1991). Já o “consumo do espaço” trata do
consumo das férias, do turismo como grande setor de investimentos,
menciona Lefebvre (1991), em que as pessoas exigem um espaço
qualitativo, cujas qualidades são o sol, o mar, a neve, porém podendo ser
naturais ou “simuladas”.
Ambos os espaços estão dominados pelo “neocapitalismo”, afirma Lefebvre
(1991), são regiões exploradas “para” e “pela” produção e “para” e “pelo”
consumo (do próprio espaço). Aí se desenvolvem as contradições, a busca
de uma certa “qualidade do espaço” dentro do domínio da quantificação, do
“espaço medido” (LEFEBVRE, 1991).
Por fim, Lefebvre (1991) aborda que mesmo o “espaço neocapitalista” não
produz um espaço com pleno e inteiro conhecimento das causas, efeitos,
razões e implicações. O espaço abstrato que constitui o poder provoca
também sua própria dissolução pelos “conflitos”, “contradições” que dele e
nele nascem (LEFEBVRE, 1991). As contradições do mundo moderno não
escapam de suas próprias contradições (LEFEBVRE, 1975).
O espaço abstrato “reduz” a si os “obstáculos” e “resistências” (LEFEBVRE,
1991). A “heterogeneidade”, os “conflitos”, as “contradições” não aparecem
como tais, são dissimuladas numa “unidade ilusória”, diz. Para o autor, o
espaço abstrato esconde, sob sua “aparente homogeneidade”, as “relações
reais” e os “conflitos”, sua homogeneização quer fazer desaparecer com as
diferenças.
O espaço abstrato implica um acordo tácito de “não-agressão” a ele próprio,
implica também “consensos”, este suposto consenso se opõe (nega) as
diferenças, “oculta os conflitos”, e é uma de suas contradições, é uma
“segurança aparente” (LEFEBVRE, 1991).
As contradições do espaço procedem também de “antigas” contradições,
“modificadas”, ora “agravadas”, ora “atenuadas”, e nascem novas, que
conduzem o espaço abstrato “em direção ao seu fim”, considera Lefebvre
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(1991). Nisso há a “dissolução de relações sociais de produção” e
“nascimento de novas relações”, conforme Lefebvre (1991), este “novo”
espaço terá o nome de “espaço diferencial” (item 5.1).
4.2 “Para quê minerar? Para fazer o quê com os minérios? Com qual
justificativa?”
O Entrevistado-D compreende que é possível uma relação harmônica entre o
homem e a natureza, mas que atualmente esta relação se dá na “forma
irracional da acumulação capitalista”. Sua fala está em “utilizar o estritamente
necessário para a vida, e não para a maximização do lucro”. O EntrevistadoD diz não haver sentido em destruir uma fonte de água “simplesmente porque
alí tem minério” para “transformá-lo em capital”, é preciso priorizar a água
porque a água serve para beber, para as “necessidades humanas”.
O Entrevistado-D explica que a necessidade a que ele se refere não é o
mesmo que “ambição”, que “egoísmo”, que o “supérfluo”, que “bens de luxo”.
O Entrevistado-D cita Paulo Freire ao definir que a necessidade é aquela da
sociedade “empoderada”, do “homem enquanto um ser social, não um ser
capitalista”.
Eu não preciso ter um carro para viver, mas eu preciso de uma roupa
confortável para viver, e esse confortável não significa que eu preciso matar
um bicho, uma raposa, por exemplo, de uma pele para matar o frio, eu
posso muito bem me cobrir com o tecido de algodão, ou a lã. A
necessidade não é relativa, ela é absoluta, absoluta em termos de que ela é
definida pela própria vida, pelo horizonte que a vida tem. O resto é criado
pelo egoísmo, pela ambição, (...) pela exploração, (...) que tem que ser
combatida (ENTREVISTADO-D, grifo nosso).

O supérfluo é uma criação gerada pela lógica “brutal” do capital, o raciocínio
da acumulação “é devastador de pessoas”, o capital faz com que as pessoas
consumam o que não necessitam, afirma o Entrevistado-D. Quando uma
pessoa tem a sua necessidade como relativa “ela é suscetível de criação por
todo tipo de influência” (ENTREVISTADO-D). Alcoreza (2011) critica que foi
criada uma homogeneização que implicou numa “estandardização de
comportamentos individuais disciplinados para o consumo” (p.233, tradução
nossa).
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O Entrevistado-C critica o consumo, e considera como um grande problema
os produtos produzidos com a obsolescência programada, programados para
não durarem. “O consumo aliado com a obsolescência programada é um
modelo suicida”, diz o Entrevistado-C. Dupuy (1981) explica a obsolescência
programada como a “diminuição da duração de vida dos bens de consumo”
(p.17), e considera uma das razões para a geração da demanda por
mercadorias. Latouche (2009) também critica a existência da programação
da obsolescência.
As pessoas deveriam fazer esta pergunta inicial: “Eu preciso efetivamente
comprar um determinado produto?”, pois há uma série de “bens supérfluos”,
e de “baixa qualidade” que duram pouco, e muitas pessoas ainda se
endividam com isso, observa o Entrevistado-C.
Além disso, o Entrevistado-C critica a exportação de matérias-primas,
especialmente para a China, e os produtos importados de lá. Exportar para a
China13 significa acabar com as nossas matérias-primas, diz o Entrevistado-C
“que um dia vai nos fazer falta”, significa exportar também empregos que são
gerados lá e não no Brasil, e ainda perdemos quando compramos estes
produtos, considera. Perde-se na compra, conforme o Entrevistado-C, porque
além dos Chineses ganharem por terem agregado valor à nossa matériaprima, esses produtos “vem com uma qualidade muito ruim”, não duram
nada, e geram um consumo “muito pior”, diz.
“É uma incoerência, a gente manda o minério para a China barato, para
depois comprar computador, comprar chip (...), e muito mais caros”, continua
o Entrevistado-B. Além disso, o Entrevistado-B diz que não é nem “ético”
comprar produtos da China quando se sabe que há “exploração de mão-deobra escrava”, portanto, “nem eticamente o Brasil poderia estar aceitando
este tipo de produto”. O Entrevistado-B fala da necessidade do Brasil
desenvolver novas tecnologias, mas o “nosso investimento em pesquisa é
mínimo”, critica.
O Entrevistado-C observa que a “invasão” de produtos chineses está
inclusive “acabando com o nosso parque industrial”, ele disse que não
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Mais informações sobre a lógica das exportações da América Latina para a China em Lander (2011).
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compra produto chinês para não estar contribuindo à este modelo, mas isso é
muito difícil, comenta, pois atualmente a maioria dos produtos ofertados vem
de fábricas que estão na China.
É preciso “acabar com a ganância”, ou seja, acabar com o querer mais do
que se precisa, enfatiza o Entrevistado-C, ou até o que não precisa. Nisso
está a ganância em vender carros, o Entrevistado-C critica os incentivos
fiscais e as facilidades proporcionadas para a obtenção do carro próprio, mas
que acabam onerando as pessoas a longo prazo, e não há os mesmos
incentivos para que haja transporte público eficiente, este último faria com
que muitas pessoas não sentissem a necessidade de adquirir um carro,
considera.
O Entrevistado-F diz que o processo de produção capitalista tornou tudo
“descartável”, tudo facilmente é “jogado fora”, diz, e por isso as coisas
perderam o seu valor, o que leva também a estar sempre explorando na
busca das matérias-primas “para produzir mais e ter mais dinheiro”. E não
são só os produtos que tornaram-se descartáveis, mas também o
pensamento, os relacionamentos; o “descartável” acabou se tornando a
relação das pessoas com o mundo, e com isso houve a perda do “sentimento
de pertencer à algo maior, uma relação profunda das coisas, o valor das
coisas em si” (ENTREVISTADO-F).
O capitalismo realmente cegou o homem, (...) e a gente foi fazendo isso,
tornando tudo descartável, através desse dinheiro que é colocado num
patamar de condição de vida, que é o poder pelo dinheiro... Mas como nós
já estamos nesse limite (...) é esse limite mesmo, é esse “tsunami” que veio
da Terra para dentro do homem que está acordando a gente para mudar
(ENTREVISTADO-F).

O Entrevistado-E entende que o modelo econômico atual é pautado por uma
“relação de consumo intensa”. Ele critica o consumismo, pois este “gera
demandas ambientais cada vez maiores”, ele cita a demanda da indústria
automobilística, e dá outros exemplos. Isto gera a necessita de mais recursos
naturais, mais água, o que não se sustenta, considera o Entrevistado-E.
A mídia induz ao consumo, tanto nas propagandas como nas telenovelas,
que induz ao “ter” e ao consumo próprio, individual, inclusive vendendo o
consumo como forma de inserção social, menciona o Entrevistado-C, e por
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trás da mídia estão os empresários, está o governo, conclui. O EntrevistadoA acrescenta que a mídia promove a “alienação”, e fala que todos os meios
de comunicação são controlados “para convencer todo mundo de que está
tudo bem”.
Na crise de 2008, continua o Entrevistado-A, o discurso era: “Vai ficar tudo
resolvido, continuem comprando!”, mas pondera que “qualquer pessoa com o
mínimo de bom senso e com a liberdade de olhar as coisas como elas são,
vai ter duas reações: ou começa a rir de tão louco isso, ou chora de
desespero, porque não tem o menor sentido”, pois o interesse em “continuar
comprando é para alimentar esse modelo neoliberal, capitalista”, conclui.
Ao ser contraposto por aqueles que argumentam que todos usam carro e
celular, o Entrevistado-A responde que não precisamos de celular, “que se
faça o telefone coletivo, melhora-se os transportes públicos (...) as coisas não
estão funcionando e eu estou vendo claro que isso não vai levar a lugar
nenhum”.
É irreal pensar que você vai impedir a mineração no mundo, certo? Mas eu
acho que é real imaginar que existem prioridades, e que determinadas
coisas são prioridades em relação a outras, e que determinadas áreas (...)
tem que ser preservadas mesmo (...).
É ridículo este discurso que a mineração faz de que: “Ah! Todo mundo
precisa de carro, de geladeira, o seu óculos é de metal” (...) mas não tem
que ser na intensidade de exploração que é (...) e para ficar produzindo lixo.
(...) a água é um mineral também e é mais importante do que o minério de
ferro (...).
E tem a história da lógica, da lógica capitalista do lucro e da acumulação, e
quem é que ganha com isso? São muitos poucos os que ganham para o
prejuízo dos “Comuns14” (ENTREVISTADO-G).

O Entrevistado-A questiona: “Por que que o celular tem que ser desse
material? Então não se faz mais celular! Vamos nos comunicar de outras
maneiras! O que está em risco é a vida!” É utilizado pelo poder atual o
argumento de que as coisas não podem ser mudadas, continua o
Entrevistado-A, “mas eu tenho uma visão muito clara de que isso tem que ser
mudado, e tem que ser mudado agora! É urgente!”

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14

O entrevistado conhece o conceito dos Comuns, do mesmo modo como abordado na tese
(ver itens 3.3 e 5.3.1).
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Porque quando a gente conversa com as pessoas (...), as pessoas dizem:
’Mas antes eu não tinha celular, eu não tinha não sei o quê, mas eu era
mais feliz, porque eu chegava na minha casa e tátátá...’, porque as pessoas
ainda têm memória de como é que era antes, mesmo que na memória
estejam algumas coisas de dificuldades, mas elas tem também as
memórias de que tinham mais qualidade de vida, mesmo que fosse uma
qualidade de vida baseada em algumas situações práticas difíceis. Mas já
tem pessoas que estão, mesmo nesse chamado ‘desenvolvimento’, tendo
uma clareza muito grande de que não estão tendo qualidade de vida (...) a
gente tem que mudar realmente, não é o ‘desenvolvimento’, senão tinha
que estar todo mundo feliz (ENTREVISTADO-A).

E a reciclagem não é vista como solução para alguns membros do MPSG.
Para o Entrevistado-B a reciclagem não reduz a produção, “ela vai
simplesmente na redução do lixo”, que também é um grave problema,
observa o Entrevistado-B, “a reciclagem deveria ser uma obrigação, todo o
resíduo deveria ser reciclado”, seu papel está em “não poluir o ambiente após
o uso”. Mas no Brasil o Entrevistado-B considera que a reciclagem ainda é
uma realidade muito distante.
O Entrevistado-B não acredita que a reciclagem conseguiria reduzir a
demanda de mercado, não vai se reduzir a produção da matéria-prima se
continuar a nossa atual conjuntura, diz. O viés econômico da reciclagem
acaba por gerar “uma visão errônea sobre o papel dela”, diz o Entrevistado-B,
pois acaba por permitir, ou até incentivar o uso, para depois ir para
reciclagem e gerar recurso econômico, observa. “Se [algo] é reciclável, a
pessoa acaba criando na cabeça uma ideia de que ela pode consumir mais,
porque aquilo é reciclável” fala o Entrevistado-B, a redução do consumo leva
a uma redução da matéria-prima para a indústria da reciclagem.
A reciclagem “cria essa ilusão na cabeça das pessoas de que ela pode
consumir porque aquele produto pode ser reciclado”, reforça o EntrevistadoB, “e muito pouco se pensa no ‘antes’ de virar aquele produto, se pensa
muito no ‘após’ o descarte, (...) falta a educação para o consumo”.
O Entrevistado-B conta sobre experiências de “reaproveitamento” que
conhece com material de sucata de ferro junto com entulho de construção
civil para estabilização de talude, e considera uma possibilidade, porém,
reforça que se deve agir principalmente sobre o consumo, pois a reciclagem
e o reaproveitamento já deveriam ser obrigatórios de qualquer maneira. O
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Entrevistado-B também fala da importância de que os produtos tenham uma
longa vida útil, pois isso é mais importante do que materiais recicláveis que
são facilmente descartados, considera.
Num futuro “quando nós estivermos consumindo aquilo que nós realmente
precisamos” (ENTREVISTADO-B), a reciclagem poderia servir para reduzir a
extração de matérias-primas, mas não no contexto político-econômico atual,
exprime. O Entrevistado-C considera importante a reciclagem, mas a
reciclagem não resolve o problema se não houver uma mudança no modelo
econômico, diz. A reciclagem dá a “sensação de estar se fazendo alguma
coisa”, mas não adianta na conjuntura do modelo econômico atual, acaba
sendo uma “ilusão” (ENTREVISTADO-C).
Para o Entrevistado-C o que a reciclagem contribui é para diminuir a pressão
sobre os aterros sanitários. E, mesmo se houvesse 100% de reciclagem, isso
não resolveria o problema da extração da matéria-prima, pois ainda há o
aumento da demanda, diz o Entrevistado-C.
O Entrevistado-B aborda que uma outra forma de minerar “é um caminho que
precisa ser construído”, e é preciso que seja construído na “cadeia toda, até o
produto final”, reforça, e nisso está também a necessidade de rever a
demanda. Já que “a justificativa para a atividade é a demanda”, é preciso
inicialmente “rever qual é a necessidade real por estes produtos”
(ENTREVISTADO-B).
“Para quê tanto ferro?” questiona o Entrevistado-B, ele diz que ainda quer
construir a sua casa com materiais do local, sem precisar usar ferro, e que
pode se deslocar de forma coletiva. O Entrevistado-B questiona sobre os
produtos derivados do ferro, e menciona também a mineração de ouro, que
serve para atender a uma “vaidade”. “Para quê serve o ouro?”, pergunta o
Entrevistado-D, “Para quê minerar o ouro?”, “Não tem justificativa!”,
responde.
Acosta (2011) concorda que a atividade extrativista de minérios metálicos em
grande

escala

de

nenhuma

maneira

poderá

ser

“sustentável”,

no

entendimento de que o sustentável significa a “manutenção da atividade no

201

	
  

tempo, sem ajuda externa e sem que se produza a escassez dos recursos
existentes” (p.87, tradução nossa).
Eu sou contra a mineração da forma como ela é feita nos países em
desenvolvimento, porque enquanto a mineração não seguir este protocolo
de análise ambiental, análise social, análise econômica, sendo que a
análise econômica não é o lucro da mineradora, [mas] é a geração de
emprego e renda, e impostos para o município, para o Estado e para a
União. Enquanto toda esta conta não estiver bem fechada, eu sou contra,
mesmo porque minério só dá uma vez. (...) Se também existe uma bandeira
dizendo que ‘hoje não é mais possível a sociedade moderna viver sem
minérios’, então mais importante ainda é que o Brasil tenha critérios para
concordar com determinados modelos exportativos de minério
(ENTREVISTADO-C).

O Entrevistado-C diz que antes de minerar é sempre necessário perguntar o:
“Para quê? E para quem?”. O Entrevistado-D concorda pois questiona: “Para
quê minerar? Para fazer o quê com os minérios? Com qual justificativa?”, é
essa a discussão que a sociedade tem que fazer, continua.
“Tudo o que já está sendo minerado é o suficiente (...) não precisaria ter nada
mais”, fala o Entrevistado-F, pois já está acontecendo o “esgotamento dos
bens naturais do planeta”, e “nós aqui temos uma riqueza imensa” para
cuidar [referindo-se ao Gandarela]. Conforme o Entrevistado-F a mineração
“fez parte de uma condição de mundo até então, do desenvolvimento do
mundo no esquema capitalista”, que precisa ser “repensada”, ele cita que
“estamos sobrecarregados de carros, de vários tipos de aparelhos”.
A mineração como é feita hoje, explica o Entrevistado-D “é uma mineração
de terra arrasada, o que eles querem é tirar no mais curto espaço de tempo a
valorização do capital, (...) as mineradoras procuram tirar o máximo do país o
mais rápido possível”. E não há nem como valorar essa perda, a retirada de
todo esse minério. Além disso, as mineradoras “utilizam toda a infraestrutura
da região e do país, (...) é tudo de graça”, critica o Entrevistado-D.
As mineradoras não trazem nenhum bônus para o local, nem mesmo para o
país, elas só trazem ônus, eu gostaria que alguém me apontasse algum
benefício que a mineração traz na forma em que hoje ela é colocada no
Brasil (ENTREVISTADO-D).

“A mineração é uma atividade econômica”, afirma o Entrevistado-E, e isso já
diz muita coisa. O Entrevistado-E considera que é preciso discutir a “política
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minerária” de Minas Gerais que “leva à exaustão das minas como forma de
gerar economia”, isso precisa se questionar, diz o Entrevistado-E. Uma
economia basicamente extrativista fragiliza as relações de poder, pois neste
caso “ser contra a mineração” é “ser contra a economia do Estado”, é visto
como sendo “contra Minas Gerais”, critica.
A política econômica “concentrada no minério” é uma “politica equivocada”,
considera o Entrevistado-E, inclusive porque está baseada na exportação
sem valor agregado, o que deixa o Estado vulnerável às variações
internacionais, por isso, é uma política “atrasada do ponto de vista
econômico”. E quando estas variações internacionais geram crise interna, as
mineradoras demitem funcionários, é a “ameaça social” (ENTREVISTADOE).
“Nós vamos depender de uma economia eternamente minerária? Exaustiva?
Impactante?”, questiona o Entrevistado-E. A forma como acontece a
mineração em Minas Gerais “não tem lógica”, “não tem limites”, “não tem
visão de mundo”, “é extremamente exploratória”, causa impactos ambientais
e sociais severos, e por isso “eu sou contra” esta forma “insana” de
mineração que causa “desastres”, critica o Entrevistado-E. E depois da
mineração fica o “arraso”, o “caos econômico” que “ninguém assume”, e não
há mais o patrimônio ambiental, argumenta o Entrevistado-E.
E não há uma política pública ambiental, critica o Entrevistado-E referindo-se
ao estado de Minas Gerais, e assim, o território fica “à mercê” do econômico
e sua “voracidade”. Quem “traça toda a história” que se constrói sobre o
território “é o econômico”, continua. Sem o contraponto que defina a
“capacidade de exploração daquele ambiente”, seus limites, não há
“sustentação a longo prazo”, e, portanto, é um modelo que leva a exaustão,
“é suicídio”, um modelo que “não interessa a ninguém”, diz.
Para o Entrevistado-C a luta na Serra do Gandarela “hoje já é uma briga por
uma mudança de modelo econômico”. O modelo econômico atual, conforme
o Entrevistado-C, foca em dois aspectos “cruéis da atualidade”.
O primeiro é “a disponibilização de energia elétrica em grande quantidade e a
baixo custo”, considera o Entrevistado-C que menciona que estão sendo
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previstas na Amazônia, por exemplo, 34 novas hidrelétricas, que não são
construídas para a população local nem para uma população distante. Estas
hidrelétricas são “para receber as indústrias eletrointensivas”, indústrias que
não podem mais poluir em seus lugares de origem, que veem nos países em
desenvolvimento uma oportunidade para poder poluir, gerar prejuízos
ambientais e ter mão-de-obra barata, continua o Entrevistado-C.
O segundo foco do modelo econômico atual são as commodities, considera o
Entrevistado-C, “que é a maneira mais perversa de espoliação que o mundo
já inventou”. Os países em desenvolvimento estão sendo os grandes
fornecedores de commodities, “sejam estas matérias-primas minerais ou de
alimentos”, estas commodities têm apresentado um “peso muito grande na
sua pauta de exportação”, e muitos países estão aumentando o percentual
do seu PIB dependente de commoditities, o que é muito perigoso, continua o
Entrevistado-C, “porque commodities são produtos sem nenhum valor
agregado”.
Esta “receita trágica” de modelo econômico se alastra pelo mundo, conforme
aborda o Entrevistado-C, e está reprimarizando a economia do Brasil. O
estudo do MPSG (2012, p.7, parte 03) aponta que a exploração mineral
voltada principalmente à exportação gera a “dependência do Estado e do
país às flutuações do mercado internacional de commodities”, e também
critica o processo de “reprimarização da economia nacional” (MPSG, 2012,
p.3, parte 03).
“Na atualidade, o extrativismo mantém e reproduz uma profunda assimetria
comercial: os países sul-americanos exportam matérias-primas, para poder
assim comprar produtos manufaturados” (GUDYNAS, 2013, p.39), e acabam
tendo que exportar enormes volumes de recursos naturais para poder
importar esses produtos. Os preços das matérias-primas são regulados por
um punhado de corporações, na sua maioria privadas, em bolsas
internacionais do hemisfério norte, e, portanto, “é muito perigoso e instável”
(GUDYNAS, 2013, p.39), é um ciclo vicioso, conclui o autor.
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“Esse modelo da percepção do outro, ou da não percepção do outro, é o que
precisa ser mudado”, conclui o Entrevistado-C, pois a “conta capitalista” é
“alguns ganham e muitos perdem”, e “não tem exceção”, observa.
A crítica a esses dois aspectos “perversos” - fornecimento de commodities e
a disponibilidade de energia elétrica em grande quantidade - são também
elementos que justificam a luta territorial, e estão presentes nos argumentos
pela preservação da Serra do Gandarela, conforme observa-se na fala do
Entrevistado-C. Por outro lado, o Entrevistado-C reconhece que não são
todas as pessoas do MPSG que percebem a forma como atua a economia
mundial, “mas isso virá cada vez mais à tona porque é muito flagrante”,
considera.
Desde que começou a luta pela preservação da Serra do Gandarela o
Entrevistado-C já questionava “a mineração e o modelo exportativo”. A partir
do momento em que o Entrevistado-C começou a compreender as
“singularidades” da região, percebeu que existem muitos outros atributos
além do minério de ferro, que dão importância inclusive econômica para a
Serra do Gandarela, diz.
O Entrevistado-C cita as nascentes, a água de classe especial, as
cachoeiras, as cavidades, a biodiversidade específica, os remanescentes de
mata atlântica, e a própria paisagem, atributos que já se perderam no
restante do Quadrilátero. “Todos estes aspectos, quando você começa a
conhecer todos eles, você vai percebendo que é inadmissível moer toda
aquela montanha para exportar para a China, (...) e perder todas as
preciosidades que estão lá”, enfatiza o Entrevistado-C.
“Eu lamento muito que Carajás esteja sendo destruído sem que ninguém
saiba o que é que tem lá!”, fala o Entrevistado-C ao se referir aos estudos
que tem sido feitos na Serra do Gandarela que agregam importância ao
lugar, graças à proximidade com Belo Horizonte, estudos que não existem no
Carajás, diz.
Além dos estudos sobre os diversos atributos que justificam a preservação da
Serra do Gandarela (ver item 3.2.2.1), o Entrevistado-D menciona o estudo
elaborado por membros do MPSG (2012), o qual gerou um contraponto à
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Vale dentro da sua própria linguagem, que é a econômica. O Entrevistado-E
compreende que também é preciso dialogar com o econômico, inclusive para
mostrar a própria “inviabilidade econômica de um processo desse”, referindose ao Projeto Apolo.
A atividade de mineração em Minas Gerais, conforme o estudo (MPSG, 2012,
p.2, parte 03), levou “a um alto grau de dependência econômica” com as
ofertas de empregos monopolizadas a “um pequeno número de empresas”,
sem que haja uma diversificação da atividade econômica local e sem que
sejam propiciadas escolhas para a população. O estudo também menciona a
intensificação do oligopólio globalizado.
No âmbito sociopolítico, por exemplo, destaca-se o aspecto da decisão
sobre o destino das pessoas ser definido em ambientes distantes e diversos
ao local de suas residências, comprometendo, assim, o processo
democrático em uma situação na qual uma única empresa tudo pode e em
tudo manda (MPSG, 2012, p.6, parte 03).

A mineração enfraquece “a estrutura econômica regional, em um processo
cíclico de deseconomia que a torna cada vez mais dependente do modelo
atual predominante” (MPSG, 2012, p.2, parte 03). Além disso, a mineração é
caracterizada por um “alto grau de instabilidade ao longo dos anos”,
associado ao seu “prazo de operação limitado em geral a alguns poucos
anos” (MPSG, 2012, p.2, parte 03).
Há uma fragilidade social e econômica promovida pela própria administração
pública que aumenta a vulnerabilidade das comunidades locais que ficam
reféns da única alternativa dada: a mineração, diz o Entrevistado-G. O que
também leva as pessoas a tomarem um discurso individualista e não coletivo,
observa.
E tem toda uma administração pública que defende a mineração, que faz o
discurso do emprego e da renda que o orçamento público vai se beneficiar,
como se aquilo fosse benefício para o coletivo. Ela [a administração pública]
não assegura a estrada, não assegura o transporte, não assegura a
qualidade da educação, não assegura a saúde, não assegura apoio às
iniciativas econômicas que tem no lugar. Então as pessoas são fragilizadas
desse ponto de vista, para se tornarem reféns de “uma” alternativa, que é
essa alternativa só do emprego que vem de fora, da iniciativa econômica
que vem de fora (...).
E é um discurso na verdade meio falacioso, (...) pois algumas pessoas
falam que acham que precisa vir a empresa para dar emprego, mas outras
pessoas gostariam de ter uma atividade econômica própria, mas não existe
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nenhum tipo de apoio a este desejo. Acho que é uma forma de se deixar
fragilizada mesmo a comunidade e de individualizar as coisas, (...) do cada
um por si (ENTREVISTADO-G).

“O saldo de empregos e renda efetivamente gerados para a população local
é relativamente baixo”, e “instável”, apresenta o estudo (MPSG, 2012, p.2,
parte 03). Além disso, para que a mineração ocorra, para que se “reserve” a
área para a mineração, muitos outros empregos de outras atividades que já
vinham sendo desempenhadas em determinada área são perdidos, critica o
Entrevistado-G. A mineração gera muito desemprego quando “suspende” as
outras atividades que estavam em curso na região, expressa o EntrevistadoG. Assim, verifica-se uma contradição ao próprio “discurso do emprego”,
observa, pois a mineração chega “provocando o desemprego”.
No período da proposta da mineração na Serra do Gandarela, por volta do
ano de 2010, comenta o Entrevistado-G, muitos empregos formais foram
suprimidos na região. Mesmo que alguns empregos tenham sido ampliados
na área da mineração, estes não compensaram as perdas, conforme dados
verificados no próprio Ministério do Trabalho, diz o Entrevistado-G.
(...) uma coisa não compensa a outra, nem numericamente, nem em termos
de perfil de quem são as pessoas que estavam numa atividade e de quem
está na outra (ENTREVISTADO-G).

O Entrevistado-B comenta que “tem gente que já está até contratada por
empresa mineradora” (na região da Serra do Gandarela), há também a
tentativa de comprar as comunidades, pagando festas, por exemplo. Por
outro lado, apesar de ainda haver o discurso do “emprego e renda”, hoje
“muitos sabem que não dá mesmo não, muitos sabem que é ‘lero-lero’”, diz.
E a geração de renda e impostos são mínimos, expõe o estudo. Há no Brasil
a Lei Kandir (BRASIL, 1996) que isenta de impostos as exportações de
produtos primários e semielaborados ou serviços; e a Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é irrisória (MPSG,
2012). “E, menos ainda, pode-se contar com tais recursos para a formação
de um fundo de suporte à coletividade quando da exaustão da mina ou em
caso de parada da atividade pelas contingências de mercado” (MPSG, 2012,
p.6, parte 03).
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Uma importante desconstrução feita pelo trabalho do MPSG (2012),
conforme o Entrevistado-D, foi mostrar que a Vale não vai gerar o emprego
que disse, e nem vai gerar receita pois tem uma série de incentivos e
benefícios fiscais em toda a sua cadeia. E mesmo se fosse diferente, o
Entrevistado-D compreende que “nenhum imposto justifica a mineração da
forma em que está sendo feita, absolutamente nenhum”.
Outras contraposições apresentadas pelo MPSG (2012, p.7, 8 e 11, parte 03)
tratam da “exaustão prematura das reservas estratégicas nacionais de
minérios”, da “produção sem valor agregado”, concentração de renda para os
acionistas, e benefícios para investidores que não residem na região, curta
vida útil, “caos econômico após o esgotamento da mina”, caráter restrito e
centralizador,

a falta do dinamismo econômico, aumento da violência,

desestruturação das populações locais, destruições irreversíveis ambientais,
entre uma série de outros problemas econômicos, sociais, políticos e
ambientais.
4.2.1 Na direção de uma sociedade pós-extrativista?
Estes questionamentos sobre a mineração feitos pelo MPSG estão também
presentes em várias lutas de resistência pela América Latina. Vindo ao
encontro destas críticas, o autor Gudynas (2011b, 2013) acredita que
estamos num momento histórico em que se vislumbra uma “sociedade pósextrativista15”.
Inicialmente o autor (op. cit.) lista argumentos que demonstram a obrigação
de avançar numa estratégia pós-extrativista. Dentre eles destaco a
necessidade de deter os intensos impactos ambientais e sociais, tais como o
comprometimento de áreas naturais e esgotamento de recursos, o
comprometimento da saúde pública, o alto nível de conflitividade que
envolve, e também a violência, que vão no sentido contrário da democracia.
Gudynas (2011b) cita também a externalização dos custos sociais e
ambientais, a primarização econômica, e a redução da capacidade de
diversificação produtiva. A violação dos Direitos Humanos e dos Direitos da
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Ver definição de “extrativismo” utilizado nesta tese no item 2.1.
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Natureza estão presentes em muitos casos do extrativismo, expõe Gudynas
(2013).
Na América Latina predomina um “extrativismo depredador” diz Gudynas
(2011b, 2013), de grande escala e com intensidade, evidenciando os
argumentos acima citados. O autor (op. cit.) explica que o termo derivado do
latim “extrahección” significa “arrancar pela força” (p.11).
Mas além de manter a crítica ao extrativismo atual, Gudynas (2011b) diz que
é necessário apontar as vias de saída. Estas vias rompem com o
desenvolvimento, são estratégias radicais em termos de instrumentos e
ideologias, continua o autor, e precisam ser equitativas e democráticas,
expandindo também o campo da justiça e dos direitos.
Diante da intensidade de exploração, Gudynas (2011b) prevê uma primeira
fase de transição em que o “extrativismo depredador” passa para um
“extrativismo sensato”, entendido como aquele que cumpre com as normas
sociais e ambientais com fiscalização efetiva e rigorosa, com a internalização
dos impactos e redução da dependência exportadora.
O Entrevistado-B argumenta que a mineração no Brasil deveria “atender a
demanda interna”, através da transformação dos “minérios nos produtos
finais, (...) produtos brasileiros”, aliada a uma melhora dos processos
produtivos com o desenvolvimento de um tecnologia nacional menos
poluidora, diz o Entrevistado-B, que critica a tecnologia ultrapassada usada
no país. Agregar valor também gera mais emprego e renda, avalia o
Entrevistado-C, “quando você exporta commodities, você está exportando
empregos”.
Eu seria a favor do nosso país ter políticas muito claras (...) não é que a
gente não é solidário com a questão global, mas eu acho que mexer em
lugares onde há reservas de água não pode ser para exportação, como por
exemplo o minério. Tirar minério sabendo que vai colocar em risco e perder
definitivamente aquíferos e nascentes é caso de segurança nacional (...)
nós estamos fazendo tudo isso para exportar tudo para os outros países
terem lá o minério bruto para usar? (...) Para fazer o quê? Se não vai mais
ter como continuar consumindo? Está na cara que a raça humana, nós,
temos que mudar o nosso jeito de vida! (ENTREVISTADO-A).

Para o extrativismo sensato Gudynas (2013, p.15) dá alguns exemplos
práticos do que não seria mais permitido, destaco o que segue: “suspender
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empreendimentos que destroem ambientes frágeis, de alta biodiversidade ou
com espécies ameaçadas, ou processos ecológicos chave, como a
alimentação de bacias”, tal como é o caso da Serra do Gandarela.
Do “extrativismo sensato” se passaria para uma “extração indispensável” diz
Gudynas

(2011b,

2013),

em

que

somente

permaneceriam

os

empreendimentos voltados para as necessidades nacionais e regionais, em
que a exportação mundial chegaria a um mínimo. Aqui não se relaciona mais
com o termo “extrativismo”, mas sim com “extração” (GUDYNAS, 2013). E
tais necessidades são orientadas por uma outra lógica de relações homemnatureza, conforme exposto no capítulo 5.3.2 sobre o “Bem Viver”.
As

transições

indispensáveis:

pós-extrativistas
erradicar

a

“devem

pobreza,

atender
e

impedir

duas

condicionantes

novas

perdas

da

biodiversidade”, direcionadas ao “Bem Viver” e aos Direitos da Natureza
(GUDYNAS, 2011b, p.277, tradução nossa). Para tanto, é preciso
estabelecer

limites

de

apropriação

da

Natureza

e

lutar

contra

o

“sobreconsumo”, diz Gudynas (2011b), um dos principais fatores que gera
desigualdade, leva a pobreza aos outros e causa impactos ambientais.
O Entrevistado-C se diz contra a mineração da forma como ela é feita, ele
fala em parar com o atual modelo de exportação, em diminuir a quantidade
extraída, aborda um consumo local com o aumento do valor agregado, num
processamento interno, “tendo como fonte as minas que já estão em
produção”, através de sua otimização, “ao invés de aumentar a frente
minerária”.
São necessárias políticas ambientais de Estado de longo prazo, afirma o
Entrevistado-E. O meio ambiente é “estratégico”, diz, tanto para os
ecossistemas, para a saúde, como também para a economia, mas não
limitada à ela, pois há os valores históricos, sociais, ambientais que devem
ser considerados, acrescenta o Entrevistado-E.
Deve ser abandonado o padrão de crescimento econômico dos países
industrializados, baseado em um “altíssimo consumo de matéria e energia e
alta destruição ambiental”, assim como o PIB deve perder seu “status de
indicador privilegiado” (GUDYNAS, 2011b, p.278, tradução nossa). O
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Entrevistado-A menciona o Butão, país onde se tem o “Ministério da
Felicidade” diz, e onde há o FIP (Felicidade Interna Bruta). Healy et al (2013)
mencionam tantas outras propostas alternativas de medir o bem-estar das
pessoas, tal como o Happy Planet Index (HPI) desenvolvido pela New
Economics Foundation (NEF).
Acosta (2011) também aborda sobre uma economia pós-extrativista, e prevê
um momento de transição para chegar até ela. Para que esta transição seja
real não se pode continuar ampliando as atividades extrativistas e deve se ter
alternativas específicas planejadas para tanto, diz o autor.
Construir estas transições é a grande tarefa do momento, para tanto se
convoca todas as capacidades do pensamento crítico, assim como da
invenção e criatividade das sociedades e das organizações sociais.
(...) Definitivamente não se deve mais deteriorar a Natureza. O êxito deste
tipo de estratégia para processar uma transição social, econômica, cultural,
ecológica, dependerá de sua coerência e, sobretudo, do grau de respaldo
social que tenha.
(...) [e deve se] propiciar um reencontro com as cosmovisões indígenas em
que os seres humanos não só convivem com a Natureza de forma
harmoniosa, como fazem parte dela (ACOSTA, 2011, p.114, tradução
nossa).

A transição será plural, diz Acosta (2011), trata-se de uma “transformação
civilizatória”, onde a “desmercantilização da Natureza é indispensável”
(p.116, tradução nossa). Uma sociedade em que os objetivos econômicos
estão subordinados aos sistemas naturais, continua o autor.
Para um outro modelo econômico é “necessário um conjunto de
procedimentos”, diz o Entrevistado-C. O que temos é uma série de problemas
e, portanto, são necessárias diversas soluções, nas palavras do EntrevistadoC. O Entrevistado-E compreende que para “mudar o modelo” é preciso ter
estratégias, atingir nas várias vias, pois a mudança de modelo não se dá por
uma via só.
Lander (2011) concorda que os projetos e imaginários de mudança não
podem sintetizar-se só ao redor de uma lógica unitária principal. São
“processos, tendências e projetos de transformação social que operam de
forma simultânea”, alguns complementares e outros até contraditórios, fala
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Lander (2011, p.124, tradução nossa), é uma heterogeneidade de processos
de mudança.
Mas para Brand (2011) é preciso distinguir conceitualmente “transição” de
“transformação”. A transição trata de um processo de mudanças políticas e
sociais a partir das políticas públicas. Já o termo transformação não se foca
somente nas políticas públicas e suas estruturas, “mas aponta para uma
mudança social mais integral e profunda, em várias esferas da vida social e
com estratégias diversas” (op. cit., p.146, tradução nossa).
A mineração para ser feita precisa do “controle da sociedade”, reforça o
Entrevistado-D, “o povo tem que gerir, tem que atuar”. Ao falar sobre a
necessidade das pessoas do lugar manifestarem-se, pois elas é que sabem o
que é bom para elas, o Entrevistado-D expressa que muitas vezes o que
dificulta é que essas pessoas não têm estudos, não sabem ler nem escrever,
e questiona:
Para quê que existe a universidade? Tira a universidade dos muros e
coloca a serviço [das pessoas] (...). É simples? É! Quem complica é o
capital, exatamente para a dona Maria não entender (ENTREVISTADO-D).

O estudo econômico realizado por membros do MPSG (2012) contemplou a
análise das vocações econômicas alternativas à mineração presentes no
próprio lugar, que podem atuar aliadas com a criação do Parque e da RDS. O
trabalho desconstrói o discurso da Vale e lança propostas, “porque é preciso
mostrar à sociedade que existem alternativas além da mineração”, afirma o
Entrevistado-D.
4.2.2 “É possível dar emprego sem destruir a natureza”
“É possível dar emprego, é possível as pessoas viverem, as pessoas terem
alegria na vida, sem destruir a natureza”, mas “o capitalista enxerga a
natureza como uma forma de fazer dinheiro”, diz o Entrevistado-D.
O Gandarela para mim (...) o Parque tem uma relevância natural (...) para
mudar um paradigma de trazer geração de renda de uma outra forma em
pleno Quadrilátero Ferrífero, do lado de uma região metropolitana
(ENTREVISTADO-A).

As alternativas econômicas para a Serra do Gandarela apontadas pelo
MPSG (2012) são para as atividades turísticas e para o empreendedorismo,
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com um olhar a partir das raízes culturais e sociais do lugar que poderão ser
consolidadas e ampliadas.
Essas atividades que não poderiam ser desempenhadas dentro de uma UC
de proteção integral como é o Parque, podem acontecer na sua zona de
amortecimento e no seu entorno, observa o Entrevistado-C. O incentivo a
esses potenciais econômicos incluem as comunidades dos municípios da
região e as pequenas localidades como os “grandes atores”, diz o
Entrevistado-C, trazendo oportunidades econômicas alternativas.
Para o turismo é feita uma abordagem (MPSG, 2012) a partir da economia
solidária e gestão comunitária dos negócios, através do turismo de base
comunitária, com potencial para o turismo histórico-cultural, o ecoturismo, o
turismo de aventura, o turismo rural, o turismo de vilarejo e gastronômico,
entre outros, que aliados aos atrativos ambientais do lugar, preservam
também os modos de viver das pessoas.
É apresentado um estudo do mercado do turismo no Brasil e em Minas
Gerais, suas dinâmicas e estudos relativos à hospedagem, infraestrutura e
serviços correlatos para a região da Serra do Gandarela. É feita uma
estimativa de empregos, receitas, gastos e impostos que podem ser gerados
pelo turismo junto ao mosaico de UCs da Serra do Gandarela, visualizando
um horizonte de 20 anos desde a sua implantação (MPSG, 2012).
Ressalva-se que os postos de empregos, gerados nesta proposição de
atividade, têm caráter permanente e constante, com remuneração
compatível com o padrão financeiro da RMBH e do Colar Metropolitano.
Além disso, deverá ocorrer uma diversificação do mercado de trabalho, pois
a cadeia logística do turismo é ampla, fomentando diversos segmentos,
como os setores de transportes, hotelaria, gastronomia, comércio local e
serviços de apoio, incluindo toda a sua cadeia de fornecedores (MPSG,
2012, p.62, parte 02).

O documento do ICMBio (BRASIL, 2010a) que propôs a criação do PARNA
também aponta e descreve o potencial turístico da região, e considera que os
atrativos turísticos trarão fonte de renda, diversidade de negócios e
movimentação financeira para os municípios envolvidos com o PARNA,
“gerando postos de trabalho, arrecadação tributária e desenvolvendo uma
economia regional sustentável” (BRASIL, 2010a, p.50).
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A forma como estas vocações devem ser conduzidas é destacada pelo
Entrevistado-C. Pois ao falar do turismo, o Entrevistado-C considera que não
se trata “da construção de inúmeros complexos hoteleiros no seu entorno,
pois não é essa a proposta”, porque assim não seria uma destruição pela
mineração, “mas uma destruição pelo turismo”, observa.
Integrantes do MPSG mapearam os atrativos turísticos na Serra do
Gandarela e elaboraram o mapa da figura 31 a seguir. Estão citadas
cachoeiras, canyons, cavidades, lagoas, mirantes, e o patrimônio local.

Figura 31: Mapa de atrativos da região da Serra do Gandarela. Fonte: MPSG (2012,
p.48, parte 01).

O trabalho do MPSG (2012) detalha a relevância histórica, cultural, biológica,
hídrica, cênica e paisagista do lugar. Além disso, destaca a sua “localização
privilegiada em termos de acessibilidade, mercado potencial e disponibilidade
de mão de obra” (p.13, parte 03), inserido nos roteiros já consolidados da
Estrada Real e do Circuito do Ouro.
O ICMBio (BRASIL, 2010a) também reforça a facilidade de acesso a partir de
Belo Horizonte, Ouro Preto e região; “é possível estabelecer uma portaria do
futuro Parque a poucos minutos de carro do pólo de turismo histórico mais
importante do país” (p.48). O PARNA proposto fica a 25km de Ouro Preto e
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cerca de 70km de Belo Horizonte.
Contribuem para este potencial as várias possibilidades de práticas de
ecoturismo, turismo de aventura, turismo pedagógico, observação da vida
selvagem, visitação científica, de realização de caminhadas curtas e longas
(travessias), ciclismo, escalada, visitação a cavernas e sítios históricos. E
há, ainda, as dezenas de cachoeiras balneáveis, de águas límpidas em
meio a remanescentes bem preservados de Mata Atlântica, vegetação
campestre e Cerrado (BRASIL, 2010a, p. 48).

Além das paisagens inusitadas, há também acervo arqueológico e sítios de
interesse histórico (ruínas dos séculos XVIII e XIX e trechos da Estrada Real)
(BRASIL, 2010a). Destacam-se a travessia histórica de Capanema ao Caraça
com cerca de 300 anos de existência, o “Retiro dos Capetas”, a “Casa Forte”
e o muro de pedra da “Estrada Real”. “Observa-se ainda a presença de um
importante sítio paleoambiental e o grande potencial para a instalação de um
geoparque na área” (op. cit., p.50) (ver itens 3.2.2.1 e 3.2.3).
Imagens de atrativos turísticos elencados pelo ICMBio (BRASIL, 2010a) são
mostradas na figura 32 a seguir.
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Figura 32: Exemplos de atrativos turísticos incluídos na proposta do Parque Nacional
da Serra do Gandarela. A) Ruínas da Fazenda Cutão (Foto: Alice Okawara); B)
Ruínas do Retiro dos Capetas (Foto: Alice Okawara); C) Lagoa do Metro na estação
chuvosa (Foto: Paulo Baptista); D) Lagoa do Metro na estação seca (Foto: Paulo
Baptista); E) Cacheira Maquiné (Foto: Alice Okawara); F) Cachoeira do Mergulho
(Foto: Juliana Silva); G) Cachoeira Santo Antônio (Foto: Robson de Oliveira). Fonte:
BRASIL (2010a, p.49).

Para o MPSG (2012) é importante a conexão da Serra do Gandarela com
Unidades de Conservação já existentes, a RPPN Santuário do Caraça e a
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Floresta Estadual do Uaimií. Assim, o mosaico de UCs na Serra do
Gandarela também promoverá a permanência deste grande corredor
ecológico.
O estudo do MPSG (2012) ainda contempla o “empreendedorismo individual,
familiar e de pequena e média empresas” (p.68), valorizando as atividades já
tradicionalmente desenvolvidas localmente. O fortalecimento da economia
local proposto pelo MPSG (2012) se dá “através de um processo de
desenvolvimento endógeno, pelas iniciativas empreendedoras dos moradores
da região” (p.70).
Assim, o PARNA Gandarela, além de contribuir para a preservação
ambiental perene e participar decisivamente da economia da sua
mesorregião, ainda propiciará o desenvolvimento econômico local, por
fomentar benefícios sociais como a fixação da população na comunidade,
ao gerar oportunidades de trabalho e crescimento pessoal e profissional,
valorização da cultura local e aumento da autoestima das pessoas que ali
moram e trabalham (MPSG, 2012, p.72, parte 02).

É proposto o incremento das atividades já estabelecidas: a “apicultura,
fruticultura, extração de óleo [de] candeia e artesanato com matérias-primas
locais” (MPSG, 2012, p.73, parte 02). E o estímulo de novas atividades
ligadas à identidade local, tais como a agricultura orgânica, a floricultura, o
cultivo de cogumelos, essências medicinais, entre outros. O estudo também
aponta para o fomento de “diversos mecanismos associativos e cooperativos”
(MPSG, 2012, p. 73, parte 02).
São destacadas as atividades de agricultura familiar orgânica e o artesanato.
No caso da agricultura orgânica a sua oferta ainda está aquém da demanda
diz o estudo (MPSG, 2012), e, além de propiciar alimento isento de
agrotóxico, contribui à recuperação ambiental e resgata os valores e a cultura
local. O artesanato é percebido como uma “nova economia”, pois contempla
“ciclos de criação, produção e difusão da arte e cultura” (p.70) que agregam
valor à oferta turística.
O resultado do estudo socioeconômico chegou a geração de 7.000 empregos
diretos e indiretos, com “renda condizente ao padrão da RMBH e Colar
Metropolitano”, e “aumento da capacidade de arrecadação própria dos
municípios” integrantes do mosaico de UCs, considerando as atividades de
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turismo, agricultura orgânica e artesanato (MPSG, 2012, p.66, parte 02).
Conforme visto no item 3.2.1, a mão-de-obra prevista no pico da implantação
do empreendimento da Mina Apolo é de 4.100 trabalhadores, com a média
de 2.000 trabalhadores (EIA, 2009).
Assim, estas opções, além de permanentes, ao contrário da mineração,
proporcionam a “ampliação da geração de emprego e renda para a
população local”, conclui o estudo (MPSG, 2012, p.11, parte 03). Para o
Entrevistado-E, o MPSG conseguiu comprovar que os benefícios econômicos
a longo prazo são maiores com o mosaico de UCs na Serra do Gandarela do
que com a mineração.
O trabalho do MPSG (2012) foi apresentado nas cidades abrangidas pela
proposta do mosaico de UCs, junto às prefeituras e apresentações públicas.
É preciso levar o debate político à sociedade, a informação de forma clara,
levar “de forma bem simples para a sociedade tudo isso que está
acontecendo”, e “as alternativas”, diz o Entrevistado-D.
4.3 “Para mim não é desenvolvimento a palavra”
“Para mim não é desenvolvimento a palavra”, pois significa “des-envolver”, “é
cortar o envolvimento” ao invés de envolver, argumenta o Entrevistado-A que
considera “a questão sistêmica”, de que devemos estar envolvidos “com o
todo, com os outros seres vivos”. Para desconstruir o desenvolvimento,
segundo o Entrevistado-A, nós temos que contra-argumentar:
Como é que com uma coisa chamada desenvolvimento você justifica uma
adolescência tão envolvida com promiscuidade, drogas e álcool? Como é
que num desenvolvimento tão fantástico e maravilhoso [como dizem], você
tem tanta gente usando produtos para depressão e com tanta terapia? E
tanta gente realmente perdendo até a lucidez? Como é que num
desenvolvimento você tem tantas perdas de vidas com enchentes? Tem
algum nexo? Com tanto desenvolvimento? (ENTREVISTADO-A).

Para Sachs (2000a, p.11) “o desenvolvimento não deu certo”. O autor conta
que o desenvolvimento foi construído após a Segunda Guerra Mundial como
um conceito a ser seguido, um marco de “chantagem e opressão” dirigido ao
Sul. Sachs (2000a, p.12) considera este início o dia 20 de janeiro de 1949 no
discurso de Harry S. Truman em sua posse da presidência dos Estados
Unidos, Truman referiu-se ao hemisfério sul como “áreas subdesenvolvidas”.
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No entendimento de que os Estados Unidos e outros países industrializados
eram avançados. O autor critica esta noção devido à destruição ambiental
que esses países provocaram, não tendo portanto nada de “avançado”.
Assim, para Sachs (2000a) a falência do desenvolvimento é algo bom, pois o
perigo está nele. Escondido neste conceito para o autor está o interesse na
“ocidentalização do mundo” (p.15). Esteva (2000) complementa que o
“subdesenvolvimento”

parte

da

premissa

ocidental

que

prevê

uma

homogeneidade e linearidade da evolução do mundo. O problema que ainda
se enfrenta neste conceito sem conteúdo, conforme Sachs (2000a, p.15), é
que tudo é “santificado” em seu nome.
Esteva (2000) concorda que o “desenvolvimento” é um conceito de influência
muito forte no pensamento e comportamento humano, e, ao mesmo tempo, é
frágil e inconsistente. Svampa (2011) percebe como obstáculo os imaginários
sociais que ainda persistem em torno do desenvolvimento.
Esteva (2000) explica que no uso coloquial o termo descreve as
potencialidades de um objeto ou organismo para alcançar a sua forma
completa, usado metaforicamente para explicar o “crescimento natural de
plantas e animais” (p.62). Na biologia o termo trata da “evolução dos seres
vivos”, continua o autor. O seu uso na esfera social iniciou no final do século
XVIII, afirma Esteva (2000). Vendido como “necessário e inevitável” este
conceito significou de lá para cá metáforas, muito ligado com “crescimento”,
“evolução”, “maturação” (ESTEVA, 2000, p.63).
(...) para dois terços da população mundial esse significado positivo da
palavra “desenvolvimento” – profundamente enraizados dois séculos depois
de sua construção social – é um lembrete daquilo que eles não são. Faz
com que se lembrem de uma condição indesejável e indigna. Para escapar
dessa condição, precisam escravizar-se a experiências e sonhos alheios
(ESTEVA, 2000, p.65, grifo no original).

O desenvolvimento para Acosta (2011) destrói o meio ambiente e afeta
gravemente as estruturas sociais e comunitárias, ele fomenta a concentração
de riqueza e marginaliza as outras visões. Para Lang (2011, p.13, tradução
nossa) o desenvolvimento é um imaginário “ocidental, capitalista e colonial”,
construído com discursos e práticas por meio de instituições que o
impulsionam,

ele

é

“um

instrumento

tecnocrático,

quantitativista

e
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economicista” que permeou as políticas públicas do mundo inteiro com
práticas que destruíram a natureza. O desenvolvimento também “desvaloriza
os múltiplos modos de vida e relacionamentos sociais e os saberes
existentes” (LANG, 2011, p.14).
Alcoreza (2011) julga que o “desenvolvimento” se converteu numa série de
normativas que foram impostas como se devêssemos alcançá-las. Está
associado a uma série de adjetivos, tais como: “progresso, modernidade,
evolução, industrialização, tecnologia”, e noções de “crescimento ininterrupto
na direção de uma civilização a imagem e semelhança dos países do Norte”
(ALCOREZA, 2011, p.232-233, tradução nossa). E este crescimento só é
rentável pois o real custo recai sobre a “natureza, as gerações futuras, a
saúde dos consumidores, as condições de trabalho”, critica Latouche (2009).
Desde a década de 1970 já estava em curso uma discussão sobre o conceito
do desenvolvimento, mas na época buscava-se ainda seu significado
diferenciando-o de crescimento. De acordo com Healy et al (2013) as críticas
ao “crescimento” iniciaram nos anos 1960 e 1970 pelos movimentos
ecologistas e de contracultura.
Lefebvre

(1975)

na

década

de

1970

criticava

o

uso

do

termo

“desenvolvimento” sem distinção com “crescimento econômico”, pois há uma
diferença “essencial”, dizia o autor. O “crescimento” para Lefebvre (1975) é
calculado em cifras, ele segue modelos, os quais são gerais e aplicáveis por
todos os lados, na realidade, são modelos impostos, são instrumentos
políticos. Do outro lado, o “desenvolvimento” é qualitativo, compreendia o
autor, “implica a criação de formas de vida social, ‘valores’, ideias, modos de
vida, estilos; em uma palavra, diferenças” (LEFEBVRE, 1975, p. 23, tradução
nossa, grifo no original).
O autor (op. cit.) inclusive refuta a prioridade que o capitalismo concedeu ao
econômico e ao quantitativo, pois esta prioridade constitui uma estrutura
social destinada ao fracasso, que dissolve as relações sociais essenciais, diz.
Nesse sentido, Lefebvre (1975) abordava sobre a necessidade de acabar
com

a

“indiferença”

que

existe

entre

crescimento

(econômico)

e

desenvolvimento (social).
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É preciso limitar o crescimento, e, de forma “diferencial”, sem modelos,
continua o autor (op. cit.). Ele sugere novas formas sociais, a autogestão, por
exemplo, e propõe que haja um grande número de medidas sobre a
propriedade privada, sobre o mundo da mercadoria e da quantificação. Os
textos de Lefebvre (1975) buscam mostrar a importância de revalorizar,
reconstituir, e de fortalecer a vida social.
Nesta mesma década de 1970 iniciou-se a institucionalização mundial do
“meio ambiente”, relacionando-o com o desenvolvimento, o que mais tarde foi
chamado de “desenvolvimento sustentável”. Sachs (2000b) conta a trajetória
do significado do “meio ambiente” desde a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano realizada em Estocolmo em 1972, quando o
meio ambiente surge na pauta internacional com a preocupação inicialmente
da Suécia com a chuva ácida, pesticidas e metais pesados. Neste momento,
conforme Sachs (2000b), os países perceberam que estavam sujeitos à ação
de outros países, haviam “pressões comuns”, “questões globais” (p.118).
Desde a década de 1960 acontecimentos locais tomavam proporção global
por cientistas que se baseavam em teorias sobre ecossistemas e repetiam o
questionamento de Malthus de que haveria um desequilíbrio iminente entre o
crescimento demográfico e os recursos naturais, afirma Sachs (2000b).
A compreensão de um mundo finito teve influência com os Limites do
Crescimento16 do Clube de Roma, de 1972, continua o autor, somada à crise
do petróleo da mesma década deixaram claro que o crescimento econômico
dependia também da “disponibilidade a longo prazo de recursos naturais”
(p.120). Em 1987 o conhecido “Relatório Brundtland” explicita esta
preocupação econômica na sua publicação Nosso Futuro Comum (CMMAD,
1991) e traça a definição difundida de “desenvolvimento sustentável”:
No passado, nos preocupamos com os impactos do crescimento econômico
sobre o meio ambiente. Agora temos de nos preocupar com os impactos do
desgaste ecológico – degradação de solos, regimes hídricos, atmosfera e
florestas – sobre nossas perspectivas econômicas. (...)
A humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável – de
garantir que ele atenda as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas. (...) tanto a
tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e aprimoradas a
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Meadows, D. H. et al. The Limits do Growth. Nova York: Basic Books, 1972.
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fim de proporcionar uma nova era de crescimento econômico (CMMAD,
1991, p. 5 e 9, grifo nosso).

Para Costa (2008) esta conceituação de desenvolvimento sustentável foi o
consenso possível por enfatizar um compromisso intergeneracional, mas
essa

definição

não

discute

sobre

os

modelos

e

alternativas

ao

desenvolvimento, nem das relações sociais e de poder, despolitiza o debate.
Sachs (2000b) complementa que o casamento entre meio ambiente e
desenvolvimento está na alegação presente no relatório Brundtland e ainda
nos dias atuais, que é a seguinte: “já que o crescimento supostamente
eliminaria a pobreza, o meio ambiente somente poderia ser protegido através
de uma nova era de crescimento” (p.121), na ideologia de que o
desenvolvimento é capaz de abolir a pobreza, quando na verdade o seu
objetivo é impulsionar o PIB, diz o autor.
O crescimento econômico só é praticamente legitimado hoje em dia porque
tenderia a reduzir as desigualdades. Ora, como seria isso possível, visto
que o crescimento é as desigualdades? Os “bens” que o constituem, (...)
não podem ser equitativamente repartidos sem perder seu valor de uso e
seu valor simbólico. Como poderia sair daí uma sociedade justa e
pacificada? (DUPUY, 1981, p.30, grifo no original).

Na ideia do desenvolvimento, conforme Gudynas (2011a), o Produto Interno
Bruto (PIB) se converteu numa meta em si mesmo. Através da ideologia do
desenvolvimento se considerava que a pobreza e a desigualdade se
resolveriam

por

meios

econômicos,

porém,

as

promessas

do

desenvolvimento não se cumpriram, expressa Gudynas (2011a), é comum
registrar retrocessos, impactos sociais e ambientais.
O Entrevistado-A disse que “detesta” a expressão “desenvolvimento
sustentável”, “nós não temos que sustentar este desenvolvimento”, “eu só
uso a palavra sustentabilidade social e ambiental”, diz. Esteva (2000)
acrescenta que o desenvolvimento sustentável é uma estratégia para
sustentar o próprio desenvolvimento, e não relaciona-se com manutenção de
vida ambiental e social.
O estudo do MPSG (2012, p.36, parte 01) critica que são legitimadas por
meio de medidas públicas e normas uma “atividade insustentável [a
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mineração], todavia denominada ‘sustentável’ por autoridades políticas e
governamentais”.
O Entrevistado-E critica que a “sustentabilidade” para as empresas vai até o
limite em que elas teriam que abrir mão de algum interesse econômico, é só
um “discurso”, diz, quando se deveria estabelecer limites. Para o
Entrevistado-A o desenvolvimento sustentável cria paliativos, mas não muda
a “essência”, não muda o “alicerce”, ele “mantém o mesmo objetivo do
sistema, que é esse objetivo que não deu certo”.
Escobar (1996) tem uma visão clara de que o desenvolvimento sustentável
não

foca

nas

consequências

ambientais

negativas

do

crescimento

econômico, mas ao contrário, preocupa-se nos efeitos que a degradação
ambiental causa no crescimento, isto é, na “expansão capitalista do mercado”
(p.52, tradução nossa).
Dupuy (1981) explica que a indústria descobriu que reciclar a água e o ar
custa caro, e que, portanto, é preciso preocupar-se “em proteger pelo menos
em parte o meio ambiente (...) simplesmente para poder continuar a
funcionar”

(p.19).

Portanto,

o

capitalismo

teve

que

integrar

os

constrangimentos ecológicos na lógica capitalista, complementa o autor.
O termo “modernização ecológica” representa a busca de implementar
eficiências no processo produtivo, exposto como resposta que as empresas
dão à crítica do elevado consumo de recursos naturais, mas nada mais é do
que uma estratégia neoliberal para enfrentar o impasse ecológico
(ACSELRAD,

MELLO

e

BEZERRA,

2009).

As

empresas

“agem

exclusivamente dentro da lógica econômica, atribuindo ao mercado a
capacidade institucional de resolver a degradação ambiental”, e não é feita
associação às injustiças sociais e ambientais (ACSELRAD, 2004b, p.8).
Pádua (2000) acrescenta que a eficiência não é suficiente para a redução do
consumo, pois a eficiência tecnológica não refletiu na queda do uso de
matérias-primas (PÁDUA, 2000). Martínez Alier (2011) explica que mesmo
que os modos de produzir tenham se tornado mais eficientes, a quantidade e
a escala necessária à produção contemporânea para a acumulação

223

	
  

capitalista, apoiada por um determinado tipo de hábito de consumo e padrões
de povoamento humano, é crescente.
Healy et al (2013) concordam que apesar do aprimoramento da eficiência na
produção, o crescimento econômico global continua promovendo o aumento
da extração dos recursos naturais, seus resíduos e emissões. Não se trata de
medidas

tecnológicas,

nem

de

mecanismos

de

mercado,

nem

administrativas, o que há é a necessidade de uma pauta profunda sobre a
“estrutura social” (PÁDUA, 2000, p.32).
Para Pádua (1996; 2000) a “escassez ecológica” deriva da “supercapacidade
tecnológica” que rompe com os sistemas naturais, portanto, é preciso
combater a “alienação tecnológica”. Latouche (2009, p.48, tradução nossa)
cita Ivan Illich e Jean-Pierre Dupuy para dizer que ao fazer da natureza uma
mercadoria “a economia transforma a abundância natural em escassez
através da criação artificial da falta e da necessidade.” Para Harvey (1999,
2012) a “ecoescassez” e os “limites” da natureza são socialmente produzidos.
O discurso da “modernização ecológica” e do “desenvolvimento sustentável”
estão na base da construção da “economia verde”, a qual concebe a
natureza como mercadoria (FURTADO, 2012). A economia verde trouxe a
mercantilização da própria natureza, diz Lang (2011), ela promove a venda
dos direitos de poluir e contaminar.
Em cerca de 200 anos, assistimos um avanço que atravessa todos os
limites e chega ao ponto de transformar o ar, a água, a biodiversidade e até
mesmo a polinização das abelhas em mercadorias (...).
Em uma lógica perversa, a destruição é realizada sem qualquer
constrangimento. (...) passa-se a vender o direito de continuar destruindo
(QUINTELA, 2012, p.13).

O Entrevistado-A menciona as falsas soluções da conferência Rio+2017, do
mercado de carbono, da economia verde, que “camuflam”, “fantasiam” para
justificar a manutenção das coisas como elas estão, mas “é tudo para o
mercado”.
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Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em junho
de 2012 no Rio de Janeiro.
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Por fim, observa-se que apesar das críticas, o discurso do desenvolvimento
sustentável se faz presente junto a alguns membros do MPSG. Por outro
lado, no momento em que estas pessoas explicam o sentido que tem para
elas a palavra “sustentabilidade”, observa-se que se trata de um rompimento
com o desenvolvimento. Assim, compreendo que o uso ainda presente da
expressão “desenvolvimento sustentável” no MPSG se dá por ainda não
possuírem outra forma verbal para expressar o seu ideal.
O Entrevistado-C, por exemplo, diz que se deve levar em consideração “o
ambiental, o econômico, o social e o cultural”, a questão atual é que há um
desequilíbrio muito grande em favor do econômico, complementa. Mas em
sua própria fala o Entrevistado-C menciona que não é possível que esses
quatro fatores andem juntos na conjuntura atual, ele expressa que é
necessária uma “ruptura”.
O Entrevistado-C expressa a necessidade de inicialmente termos um
momento de “transição”, para que o econômico perca forças em benefício do
ambiental, do social e cultural. E, finalmente, o Entrevistado-C aborda uma
“outra realidade” onde haveria um equilíbrio maior entre esses quatro fatores
acima citados.
Escobar (1996) e Peet e Watts (1996) argumentam, a partir de uma análise
pós-estruturalista18, que a natureza é socialmente construída no sentido de
que é construída através dos discursos, e assim, produzida e conhecida
historicamente. Escobar (1996) explica que não se trata somente de uma
teoria linguística, mas de uma teoria social que produz a realidade social.
Assim, o discurso do desenvolvimento sustentável é a criação do
conhecimento ligada ao capital, afirma Escobar (1996), para que este
conceito produzido seja parte da inserção da natureza na lógica do valor de
troca. Quanto mais pessoas adotarem esse discurso mais efetiva será a
estratégia de reinventar as condições de produção, já que a natureza é
socialmente construída, diz o autor.
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O pós-estruturalismo, num sentido foucaultiano, é o questionamento do discurso, com suas
ideias e conceitos, mas também a institucionalidade e as práticas (GUDYNAS, 2011a).
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Por isso, continua Escobar (1996) são necessárias “novas narrativas”, uma
tarefa coletiva em que os movimentos sociais estão na posição de avançar
para uma redefinição das relações entre a natureza e a sociedade/cultura.
Essas “novas narrativas” estão presentes de diferentes formas, algumas
como “contraponto” descritas ao longo deste capítulo, e outras que avançam
sobre “outras realidades”, apresentadas no capítulo 05.
4.3.1 Para além do desenvolvimento e da valoração econômica
Para Gudynas (2011a) necessitamos de alternativas ao desenvolvimento, ou
seja, da perspectiva pós-desenvolvimento19. O autor explica que é importante
distinguir

“desenvolvimentos

alternativos”

de

“alternativas

ao

desenvolvimento”. Na primeira opção não se mudam as bases conceituais de
crescimento ilimitado e apropriação da natureza, faz-se reparações focadas
em novos instrumentos. Por outro lado, as “alternativas ao desenvolvimento”
geram outros marcos conceituais, “outros ordenamentos sociais, econômicos
e políticos” (GUDYNAS, 2011a, p. 42, tradução nossa).
O “decrescimento” é também um conceito em evidência, especialmente na
Europa. Latouche (2009; 2011; 2012) é um dos autores expoentes que
escreve sobre o decrescimento, ele critica a sociedade que está absorvida
“por uma economia sem outro fim que o crescimento pelo crescimento”
(LATOUCHE, 2009, p.11, tradução nossa). E essa sociedade está indo
contra os limites do planeta, diz o autor, indo em direção ao colapso. Suas
propostas estão em medir os alcances dessa sociedade, propor uma
alternativa e, promover os meios para a sua realização (op. cit.).
Esta alternativa está na “utopia concreta20 do decrescimento” (LATOUCHE,
2009, p.12, tradução nossa) baseada nos “8 R”21 (LATOUCHE, 2009; 2012).
Uma transição política e econômica para uma “sociedade da abundância
frugal” (LATOUCHE, 2011).
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Remete à nota de rodapé 18. O “pós” vem dos pós-estruturalistas franceses,
especialmente Foucault, que questiona os discursos e práticas em que operam o poder
(GUDYNAS, 2011a).
20
Ver sobre “utopia concreta” conforme Bloch (1977) no item 5.2.
21
Os “8 R” detalhados em Latouche (2009) são: Reavaliar, Reconceitualizar, Reestruturar,
Relocalizar, Redistribuir, Reduzir, Reutilizar, Reciclar.
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A definição do decrescimento para Latouche (2009) é a renúncia do
crescimento ilimitado, pois o crescimento beneficia quem detém o capital e
gera “desastrosas consequências” para o resto da humanidade (p.16). Healy
et al (2013) descrevem o conceito de decrescimento como uma “descida na
escalada” da produção e do consumo, que leve em consideração as
condições ecológicas e eleve o bem estar humano no nível local e global, no
curto e longo prazos.
Apesar do decrescimento ser um termo recente no debate político, Latouche
(2009) informa que sua história é mais antiga, e parte das críticas culturalista
e ecologista. Healy et al (2013) dizem que a expressão “decrescimento” foi
expressa pela primeira vez em 1979, na França, no livro de Nicholas
Georgescu-Roegen chamado de “Demain la decroissance”. O decrescimento,
conforme Martínez-Alier et al (2014), é um movimento presente em alguns
países do Norte, especialmente na França, Itália e Espanha, cuja intenção é
incentivar debates sobre o futuro da sociedade.
Atualmente, o decrescimento é um movimento político, econômico e social,
afirmam Healy et al (2013), baseado no ambientalismo, anticonsumismo e
contrário ao capitalismo, com propostas experimentais de redução das horas
de trabalho, entre outras, promovendo mais tempo para as artes, a família, a
cultura, o convívio na comunidade. As propostas ocorrem no nível individual,
na simplicidade voluntária; no nível da comunidade, em sintonia com os
movimentos “slow” (slow food, slow science, transition towns, etc...); e no
nível político global, que envolve uma relocalização da atividade econômica,
a redução da dependência dos combustíveis fósseis e da pegada ecológica
(HEALY et al, 2013).
Para a realização do decrescimento é preciso uma “ruptura”, uma sociedade
baseada em outra lógica, uma mudança de paradigma, reforça Latouche
(2009). Trata-se de abandonar a “fé” no progresso e no desenvolvimento, e
no “culto irracional” do crescimento pelo crescimento (LATOUCHE, 2009,
p.17). Cochet (2012) compreende que aqueles que ainda acreditam no
crescimento estão cegos, vivendo uma ilusão, o que pode causar a todos
uma catástrofe.
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O decrescimento é, portanto, uma crítica radical ao desenvolvimento, é uma
política de pós-desenvolvimento sobre a qual são abertos espaços para a
imaginação de alternativas sem bloqueios, considera Latouche (2009). Para
Cochet (2012) o decrescimento contraria, provoca e inspira reflexões em
outros marcos, é o momento para a criatividade. Latouche (2009) o considera
tanto um projeto político como uma utopia.
(...) O que é necessário é muito mais radical: uma revolução cultural, nem
mais nem menos, que deverá conduzir numa reformulação do político. (...)
O projeto do decrescimento é, então, uma utopia ou seja, um gerador de
esperanças e sonhos (LATOUCHE, 2009, p.44, tradução nossa).

“O movimento do decrescimento é revolucionário e anticapitalista (incluído
antiutilitarista) e seu programa é fundamentalmente político” (LATOUCHE,
2009, p.116, tradução nossa). E quem vai determinar o conteúdo deste
projeto político são as comunidades locais, afirma Latouche (2009).
Sob esta perspectiva é imprescindível uma revolução dos valores diz
Latouche (2009, p.47, tradução nossa), que dá alguns exemplos: “o altruísmo
deve dar um passo a frente ao egoísmo, a cooperação frente a competição
desenfreada, (...) a importância da vida frente ao consumo ilimitado”. O autor
traz referências que mencionam o “elogia à diferença, solidariedade, a vida
do espírito” como “valores” a se reconquistar, assim como uma relação
harmoniosa com a natureza. Da mesmo forma é preciso “reconceitualizar”
conceitos como riqueza/pobreza, escassez/abundância, conclui Latouche
(2009).
Ao falar de “linguagem” e “valores”, Martínez Alier (2011) trata da
“incomensurabilidade de valores”, compreendendo-a como “a ausência de
uma unidade comum de medida uma vez que existem valores plurais”,
implicando na recusa do “reducionismo monetário como também de qualquer
reducionismo físico” (op. cit., p.292).
Healy et al (2013) defendem as diferentes “linguagens de valoração”, pois
consideram a adoção de uma só linguagem, como a econômica, muito
limitada e com riscos associados. É somente com a expressão da
multiplicidade de valorações que se tornam aparentes os múltiplos pontos de
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vista capazes de abarcar toda a complexidade dos sistemas sociais e
ecológicos (HEALY et al, 2013).
Isso significa que nem todos os valores podem ser medidos monetariamente,
pois existem valores plurais, reforçam Healy et al (2013). E essa
incomensurabilidade de valores precisa ser reconhecida, pois os direitos dos
homens e da natureza, a sacralidade, as outras percepções fazem parte da
complexa realidade e são relevantes para muitas pessoas ao redor do
mundo, continuam os autores.
Martínez Alier (2011) explica que há aqueles recursos naturais cujo tempo de
regeneração é muito alto, e inclusive fogem das nossas noções de tempo por
se tratarem de milhões de anos. Como considerar as externalidades que
alcançam o futuro?, pergunta o autor. O Entrevistado-C pergunta: “Quem é
que tem o direito de auferir grandes lucros às custas do meio ambiente? Às
custas das questões sociais?”, não pode ser considerável somente o
“economicamente viável”, afirma o Entrevistado-C.
Mas a linguagem econômica é a única linguagem que a Vale entende, diz o
Entrevistado-E. No caso do projeto da Mina Apolo só existe viabilidade
econômica, mas não existe viabilidade ambiental, argumenta o EntrevistadoE, foi um projeto feito “puramente” para atender o lado econômico, pois não
apresentava

“nenhum

comprometimento

com

a

questão

ambiental”,

considera. É uma visão muito restrita, e por isso não há possibilidade de
entendimento com a empresa, continua o Entrevistado-E.
Você não pode fazer do econômico o valor máximo de uma sociedade,
então você tem que incorporar os outros elementos, e entender que a
sociedade é um todo (ENTREVISTADO-E).

Gudynas (2011b) aborda sobre a necessidade de “romper com o
reducionismo das valorações econômicas, e abrir as opções a valores de
outras escalas e percepções” (p.295). Svampa (2011) compreende que há
processos de construção de territorialidades no espaço complexo que
operam com valorações diferentes. Para a autora são “diferentes lógicas de
territorialidade” aplicadas pelas corporações, o Estado e pelos diversos
atores sociais, em várias escalas e com múltiplas valorações.
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E há a expressão “a maldição da abundância” (SANTOS, 2012) que mostra o
paradoxo de países que são ricos em bens naturais mas seguem sendo
pobres economicamente, e são pobres porque sua riqueza natural é extraída
para o mercado mundial sem que considerem os seus reais valores, expõe
Acosta (2011).
“A história sobre como os seres humanos têm valorado o seu mundo natural
é longa e intrincada” (HARVEY, 1999, p.150). Como, por exemplo, nos
mostra Thomas (1989) na sua narrativa histórica sobre os dilemas entre
homem e natureza. Um exame crítico sobre a relação homem-natureza é um
exame crítico sobre a sociedade, afirma Harvey (1999).
Os discursos contraditórios sobre a natureza fazem parte de cada momento
do processo social, considera Harvey (1999), onde o sistema dominante
protege o seu discurso hegemônico. O autor observa que o discurso
dominante pode gerar, ou mesmo se apropriar, dos discursos heterogêneos
em seu próprio benefício. Como podemos notar, por exemplo, nos discursos
sobre “desenvolvimento sustentável”, “modernização ecológica” e “economia
verde”, conforme exposto no item 4.3.
Harvey (1999, p.11) aponta para a necessária compreensão dos “processos
de valoração”, para que saibamos como eles operam e são construídos
dentro das formas de dominação social.
Pois o dinheiro não é a única maneira em que o processo de valoração
pode ser compreendido. As configurações relativamente permanentes de
valores relacionados à família, gênero, religião, nação, identidade ética,
humanismo, e vários ideais de moralidade e justiça, indicam a existência de
algumas diferenças e as vezes até processos antagônicos de valoração22
(HARVEY, 1999, p.11, tradução nossa).

Harvey (1999) lista e descreve uma série de argumentos, num universo de
uma “legião” deles, para justificar o seu desacordo com a valoração
econômica da natureza como único denominador. Seus questionamentos vão
desde “O que é o dinheiro?” até chegar à dimensão da complexidade
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“But money is not the only way in which the process of valuation can be understood. The
relatively permanent configurations of values around family, gender, religion, nation, ethnic
identity, humanism, and various ideals of morality and justice, indicate the existence of quite
different and sometimes antagonistic processes of valuation” (HARVEY, 1999, p.11).
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humana. “Dinheiro não se come”, diz o famoso provérbio indígena norteamericano.
Os valores residem é na própria natureza, e nós apenas os conhecemos
metaforicamente com a linguagem que conseguimos expressar a partir da
nossa capacidade limitada de percepção e compreensão, explica Harvey
(1999). A nossa interpretação do que representa a natureza é uma “metáfora”
ao invés de uma “evidência”, continua o autor. Por isso, é muitas vezes difícil
descrever as sensações que a natureza provoca, como vemos nas falas dos
entrevistados (ver item 5.3.2).
Intuição, misticismo, contemplação, revelações religiosas, metafísicas, e
introspecções pessoais têm promovido, e continuam a promover, caminhos
para adquirir tais compreensões [de valoração da natureza].
(...) Por meio da expressão de fortes termos emocionais, tais como amor,
cuidado, carinho, responsabilidade, integridade, beleza e análogos, eles
inevitavelmente representam estes valores “naturais” em distintos termos
humanizados, consequentemente, produzindo distintos discursos humanos
sobre os valores intrínsecos 23 [da natureza] (HARVEY, 1999, p.158,
tradução nossa, grifo no original).

Como os valores estão expressos nos processos socioespaciais, diz Harvey
(1999), eles são resultados de escolhas políticas, morais e éticas (HARVEY,
2012). Portanto, a luta para a mudança do processo de valoração está na luta
para a mudança do que virá, e vice-versa, continua o autor, e sob este
aspecto é que o “imaginário humano” precisa avançar em direção a
mudanças socioecológicas e político-econômica.
Os conflitos ambientais são conflitos de valoração, consideram Healy et al
(2013), determinadas linguagens são legitimadas em detrimento de outras. E
qual é a verdadeira valoração? Quem tem o poder de simplificar o
complexo?, questionam Healy et al (2013). Como mensurar a perda de uma
paisagem? Como calcular a perda de uma biodiversidade desconhecida? O
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“Intuition, mysticism, contemplation, religious revelation, metaphysics, and personal
introspection have all provided, and continue to provide, paths for acquiring such
understandings.
(...) Through deployment of highly emotive terms such as love, caring, nurturing,
responsibility, integrity, beauty, and the like, they inevitably represent such ‘natural’ values in
distinctively humanized terms, thus producing distinctively human discourses about intrinsic
values” (HARVEY, 1999, p.158).	
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sagrado não é medido com valores de mercado, afirmam Martínez-Alier et al
(2014).
Martínez Alier (2011) concorda que muitos conflitos surgem com base na
existência de valores diversos, e questiona: “Quem possui o poder de impor
um padrão particular de valoração?” (p.144). Desta forma, a disputa não se
dá somente pela “valoração em si”, mas principalmente sobre o “próprio
sistema de valoração a ser aplicado” (MARTÍNEZ ALIER, 2011, p.353, grifo
nosso).
Os movimentos de resistência podem utilizar de diversas linguagens de
valoração em diferentes momentos, nos dizem Healy et al (2013). O estudo
do MPSG (2012), por exemplo, utilizou-se do econômico, mesma valoração
que utiliza a Vale, para gerar um contraponto dentro da mesma linguagem.
Por outro lado, observa-se as diversas valorações presentes na Serra do
Gandarela expressas pelo MPSG, tal como o direito humano à água, a
importância biológica, a defesa da identidade cultural, o direito de escolha
sobre o uso do território e, inclusive, o respeito ao sagrado.
A transformação para Gudynas (2011a) não está nas categorias políticas
tradicionais, é preciso romper com a ideologia do “progresso”, são
necessários outros ensaios. Para Gudynas (2011a, p.52, tradução nossa) as
alternativas ao desenvolvimento requerem “profundas modificações das
relações com a natureza”, é preciso reconhecer que existem outras formas
de valoração e direitos que são intrínsecos à Mãe Terra. Para tanto, um fator
central é a recuperação de saberes, em especial dos povos indígenas latinoamericanos,

cujos

saberes

são

“fontes

privilegiadas

para

construir

alternativas ao desenvolvimento” (GUDYNAS, 2011a, p.43).
Gudynas (2011a) está se referindo ao “Bem Viver”, um dos conceitos mais
mobilizadores na opinião de Svampa (2011), pois traz um horizonte
emancipador com pontes entre o passado e o futuro, “entre matriz
comunitária e visão ecologista” (p.195, tradução nossa). É um conceito que
tira a acumulação do centro da vida, contrapõe os modelos dominantes e
retoma a lógica dos povos originários de cuidado com a vida e cuidado com o
outro, continua.
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É um outro horizonte civilizatório que busca romper com a “racionalidade
atual, questionando as bases ideológicas de uma história linear de progresso
e desenvolvimento” (LANG, 2011, p.17, tradução nossa). O Bem Viver traz
um pensamento fora do desenvolvimento acreditam Lang (2011) e Gudynas
(2011a).
É necessária uma outra lógica econômica diz Acosta (2013), sustentada na
solidariedade, na cooperação, sobre bases comunitárias, orientada pela
reciprocidade, além do respeito e subordinação aos ciclos ecológicos. Tratase de uma “economia com mercados no plural, a serviço da sociedade”, “o
comércio deve orientar-se e regular-se desde a lógica social e ambiental, não
desde a lógica de acumulação do capital” (ACOSTA, 2013, p.144 e 146,
tradução nossa). É preciso que se “desmercantilizem” as relações com a
Natureza, e que a humanidade se reencontre com a Mãe Terra, diz Acosta
(2013).
Acosta (2013) esclarece que o Bem Viver não se apresenta como uma
proposta totalmente elaborada e indiscutível, pelo contrário, para o autor se
trata de um caminho que deve ser imaginado e construído coletivamente para
novas formas de vida, a partir de uma visão de mundo diferente e mais
complexa. Para Acosta (2013), o Bem Viver supera, inclusive, as correntes
heterodoxas que focam no “desenvolvimento alternativo”, pois a sua luta está
na “alternativa ao desenvolvimento”, ou seja, no “pós-desenvolvimento”, que
ultrapassa o desenvolvimento, vai além, e por isso rompe desde a raíz.
“O Bem Viver não somente critica o desenvolvimento, o combate”, é preciso
acabar com as suas condições e razões, diz Acosta (2013, p.177, tradução
nossa). Apesar disso, o autor acredita que a mudança se constrói a partir da
realidade atual, para então subvertê-la. Mas não se trata de melhorar o
sistema de acumulação material, não é suficiente melhorar a distribuição,
continua Acosta (2013). Ele implica ter em mente uma “mudança de era”, em
que se supera a pós-modernidade, o consumismo, o produtivismo e a própria
ideia de progresso pela acumulação (ACOSTA, 2013).
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Trata-se de um “passo revolucionário” que nos leva a “visões sociobiocêntricas, com as suas consequências políticas, econômicas e sociais”
(ACOSTA, 2011, p.117-118, tradução nossa).
(...) o mundo precisa de mudanças profundas, radicais. (...) É preciso outra
forma de organização social e novas práticas políticas (...) em compromisso
com a vida. (...) O Bem Viver, em essência, é o processo de vida que
provêm da matriz comunitária dos povos que vivem em harmonia com a
natureza (ACOSTA, 2013, p.14-15, tradução nossa).

Acosta (2013) também aborda o termo “descolonização”, ao compreender o
desenvolvimento como uma imposição cultural, e, portanto, colonial. O
extrativismo 24 provêm de matrizes coloniais, observa o autor, e não é
compatível ao Bem Viver.
Em nossas teorias temos de incluir a perspectiva pós-colonial, (...) [pois]
terminou o colonialismo político, mas não o colonialismo social ou cultural;
vivemos em sociedades nas quais não se pode entender a opressão ou a
dominação, a desigualdade, sem a ideia de que continuamos sendo, em
muitos aspectos, sociedades coloniais (SANTOS, 2011, p.59).

Assim, a tarefa é “descolonizar” a mente para “descolonizar a economia, a
política, a sociedade” (ACOSTA, 2013, p.51, tradução nossa). O autor ainda
complementa ao mencionar a necessidade de “despatriarcalizar”.
Como se chega ao Bem Viver? Como se rompe com as estruturas
capitalistas?, questiona Alcoreza (2011). O autor responde que é preciso
reproduzir socialmente as diferenças, romper com as significações simbólicas
capitalistas, avançar na conformação de outras relações de produção,
fortalecer as resistências culturais e reconstituir os espaços comunitários.
4.4 “Nós vamos continuar dizendo não porque é um direito!”
O Entrevistado-A descreve uma situação em que teve a sua pessoa
persuadida a parar a sua luta contra a mineração, que negociasse e
permitisse a mineração no Gandarela, em que lhe foi apresentado o discurso
da fatalidade sobre essa atividade. A resposta do Entrevistado-A a essa
tentativa foi a seguinte: “você está em um outro lugar, eu estou no lugar de
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Aqui o extrativismo está no sentido dado por Gudynas (2013), da remoção de grandes
volumes de recursos naturais para exportação sem processamento (ou mínimo). Acosta
(2013) acrescenta que este termo também está relacionado à exploração da mão-de-obra.
Ver item 2.1.
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dizer não, e mesmo que seja impossível, nós vamos continuar dizendo não,
porque é um direito!”. O Entrevistado-F diz que a luta pela Serra do
Gandarela representa para ele a “sustentação” da vida, dizer o “não”,
conseguir “estar na contramão”, é “louvável”.
Todas essas pessoas que estão libertas dessa lavagem cerebral (...) e a
gente vai se encontrando uns aos outros (...) estamos todos percebendo
claramente (...) que o modelo que foi construído baseado no lucro, no
capital, é injusto, e está colocando em risco todo um planeta, a vida (...)
Tem algum sentido? Para mim isso não tem o menor sentido.
(...) e acho que é isso o que move essas pessoas que estão aí pelo planeta,
apesar de tudo, dizendo não! Uns estão nas frentes sociais, outros na
saúde, outros estão lutando na educação, outros estão na área ambiental, é
o que nos torna semelhantes (ENTREVISTADO-A).

O Entrevistado-B entende que “enquanto sociedade civil nós temos que dizer
não mesmo. (...) enquanto resistência, enquanto sociedade civil, a gente tem
o dever de resistir à mineração lá [no Gandarela].” Para o Entrevistado-B a
resistência é o dizer não. A sociedade civil tem o seu papel de ser “mais
radical”, diz o Entrevistado-B, enquanto que as comunidades ainda “querem
os pequenos empreendimentos, mas elas não tem a menor noção do que
isso vai representar para elas depois de implantado”, reflete o Entrevistado-B
ao lembrar de uma comunidade em Minas Gerais que não apresentou
resistência e que depois do início da mineração as pessoas perceberam que
não queriam aquilo.
O dizer “direito de dizer não” é uma das falas do MPSG, que elaborou um
material de divulgação pelo site e de distribuição de folders, ver figura 33,
com os seguintes dizeres:
Direito de Dizer Não!
Não! Ao extermínio de nossas águas e serras!
Não! Ao poder econômico sobre a vida!
Pelo direito de escolha sobre o nosso território!
Pelas minas de água e de vida!
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Figura 33: Material de divulgação elaborado pelo MPSG em 2013. Fonte: cedido
pelo MPSG.

O direito de dizer “não” por Henri Lefebvre
É preciso introduzir a “diferença” no pensamento, diz Lefebvre (1975), é
preciso o “direito à diferença”, uma ampliação dos Direitos Humanos que se
realize na prática, em meios concretos. O autor diz que o direito à diferença
fundamenta os demais direitos concretos, é a fonte deles. “Se existe o direito
da criança e da mulher, é precisamente porque a criança e a mulher se
diferenciam do ‘homem’ em geral e porque se diferenciam entre si.”
(LEFEBVRE, 1975, p.28, tradução nossa). O autor acrescenta que não são
somente os indivíduos que possuem direitos porque diferem, são também os
povos.
Nasser e Fumagalli (1996), a partir de Lefebvre, explicam que no sentido de
relação, a diferença não é algo que se isolou, que se reduziu a um sentido
restrito, ao contrário, a diferença tem um sentido “universal”. É preciso uma
“relação”, entrar em contato e se confrontar, “a diferença percebida,
concebida, falada, escrita” (p.32), ao se confrontar e se expressar a diferença
recebe um “conteúdo”, consideram as autoras (ver sobre a diferença no item
5.1).
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A diferença como um direito, para Lefebvre (1991), resulta de atos e ações
práticas, ou seja, existentes, experienciadas na vida, são lutas efetivas,
continua o autor, são diferenças concretas, assim, esse direito é produzido
em lutas reais, tanto teóricas quanto práticas. A diferença é uma “relação”,
uma relação ao que a precede, ela se coloca como negação, começa por um
“não”, afirma Lefebvre (1975).
O direito de consulta
É preciso reconhecer o “direito de ter direitos” afirma Acosta (2013), porém
no contexto de Minas Gerais e do Brasil, o “direito de dizer não” à mineração
é ainda novidade. O “Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à
Mineração”, criado em 29 de maio de 2013, e um dos coletivos que o MPSG
participa, elaborou sete questões prioritárias da luta frente à mineração. Um
destes pontos é “garantir o direito de consulta, consentimento e veto das
comunidades locais afetadas pelas atividades mineradoras”, cujo texto
elaborado pelo Comitê copio abaixo.
A pseudo-demanda sempre crescente por recursos minerais, estocados
estrategicamente por outros países, e o poder econômico e político em
torno da manutenção dos lucros dessa atividade criam uma falsa aparência
de consenso em torno da mineração. As vozes dissonantes que exprimem
os múltiplos sentidos dos territórios e dos bens minerais são invisibilizadas.
A perspectiva de quem sofre diretamente com os empreendimentos – hoje
temos centenas de comunidades e biomas impactados pela mineração e
outros tantos ameaçados - oferecem insumos para que a sociedade pense
e discuta as razões pelas quais os bens naturais são apropriados e por
quem.
Nesses termos, um processo de decisão democrático sobre a implantação
de um empreendimento minerário deveria ser premissa para a sua
concessão ou licenciamento, dando assim visibilidade à perspectiva dos
grupos que seriam direta ou indiretamente afetados pelo empreendimento
proposto. Assim, que se promova uma discussão com a população sobre
a viabilidade ambiental e social e a necessidade do empreendimento para,
a partir daí, considerar até a hipótese da sua não implantação devido a
interesses coletivos maiores. Deve se construir um processo de consulta
prévia, deliberativa, livre e informada, junto às comunidades que seriam
afetadas pelos empreendimentos e garantir a estas o direito de recusar a
instalação dos mesmos e, no caso de aceitação, o direito de participar
efetivamente na escolha de alternativas técnicas e locacionais menos
impactantes, e das suas condicionantes.
O parágrafo primeiro do artigo 176 da Constituição Federal afirma que “A
pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais
a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados
mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional”.
Compreendemos que o interesse nacional deva garantir em primeiro lugar o
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protagonismo e o direito à vida com qualidade de milhares e milhares de
cidadãos e cidadãs potencialmente afetados e ameaçados pelos
empreendimentos extrativos. Portanto, diante da perspectiva da mineração
e seus impactos e numa verdadeira democracia, a população deve
participar da construção do que constitui o interesse nacional para
determinada região pretendida pela atividade (texto do Comitê Nacional em
Defesa dos Territórios frente à Mineração divulgado em Brasília, em agosto
de 2013).

O Entrevistado-D diz não ser contra a mineração se ela acontecer em outro
contexto, o da “democracia plena”, “sem propriedade privada”, deveríamos
ver “a mineração como um atributo da sociedade, (...) como um bem de
todos”, diz. Nessa visão, é a sociedade quem define o que fazer com a
mineração, “todos terão o poder de dizer o que acham pela democracia
plena”, a sociedade terá o poder de opinar sobre “o ritmo e forma de
exploração dos minérios, (...) o material a ser utilizado, (...) o uso de
tecnologias apropriadas, (...) a dimensão, (...) o tempo, (...) a destinação dos
minérios” (ENTREVISTADO-D).
O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração também
prevê em suas reivindicações “garantir democracia e transparência na
formulação e aplicação da política mineral brasileira”, “respeitar taxas e
ritmos de extração”, “controlar os danos ambientais e garantir Planos de
Fechamento de Minas com contingenciamento de recursos”, “respeitar e
proteger os Direitos dos Trabalhadores” (texto divulgado em Brasília, em
agosto de 2013).
Da mesma forma, continua o Entrevistado-D, a sociedade é quem deveria
definir a quantidade de impostos a ser pago pelas mineradoras, e definir
também “os parâmetro reais” de valoração. E se a mineradora não quiser
aceitar a forma que a sociedade quer, então que não se faça a mineração,
diz o Entrevistado-D.
A sociedade tem a sua capacidade de pensar, propor, discutir e contrapor
sim um projeto, e [mostrar] que um empreendimento não é dono daquilo,
até porque a questão minerário é uma concessão, e há que se respeitar a
sociedade nesse processo, é isso que nós estamos dizendo aqui. (...) Se
aquilo não se admite como viável, há que se respeitar isso
(ENTREVISTADO-E).

238

	
  

O Entrevistado-D fala que “um dos atributos da democracia plena é que as
pessoas passam a dizer o que é melhor para todos, e tem liberdade para
dizer isso”, a sociedade diz o que quer. Porém, hoje, afirma o Entrevistado-D
“nós não vivemos absolutamente numa democracia”. Para Santos (2011,
p.62) democracia é “substituir relações de poder por relações de autoridade
compartilhada”.
O Entrevistado-D considera que “o ganho da democracia plena não virá num
estalar de dedos, ela vem por ganhos, (...) a democracia plena é um
somatório de ganhos”, ela se alcança nas lutas, ela não vem de um dia para
o outro, mas vem com as vitórias aqui e alí, continua o Entrevistado-D. “(...)
nada se consegue de hoje para amanhã. De fato, a paciência da utopia é
infinita” (SANTOS, 2011, p.102).
O Entrevistado-F compreende que num processo “realmente democrático”, o
qual atualmente só o temos em “teoria”, os cidadãos também deveriam “dar o
consentimento ou não”, porém na prática isso não ocorre, diz. O
Entrevistado-F percebe sempre o poder econômico conduzindo as decisões,
por isso, essa luta é um momento de “definição”, para que seja o momento
da “escolha das pessoas”. As lutas travadas, os conflitos não necessitariam
ocorrer, na verdade são para se conquistar o que deveria ser o “óbvio”,
compreende o Entrevistado-F, pois não é dada a liberdade de escolha das
comunidades.
Pádua (2000, p.36) fala da necessidade de uma “democratização efetiva da
sociedade, superando os seus enormes desequilíbrios”. Ele está se referindo
à superação de uma “estrutura social desigual”. A democracia está na
expressão da diversidade, considera Acselrad (2001), que deve confrontar
com o processo de homogeneização que transforma o meio ambiente em
mercadorias e subordina as diferentes sociedades e culturas à lógica do
capital. “Pois, em contraposição ao território do mercado, um outro território é
delineado pelas lutas sociais” (ACSELRAD, 2001, p.92).
Na “receita” de um “novo modelo econômico” para o Entrevistado-C está a
“democracia”, mas com “cidadania” diz, no sentido das pessoas se
mobilizarem e não apenas delegarem para outros “via eleição”, não ficarem
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esperando que o poder público faça alguma coisa. A eleição faz parte da
democracia, mas não é o principal, as pessoas devem se “apoderar dos seus
direitos”, devem se organizar, se informar, é preciso um “controle social” nas
discussões e decisões, e para tanto é necessária a mobilização, reforça o
Entrevistado-C.
Benavente e Meza (2010) observam que frente à expansão acelerada dos
grandes projetos extrativistas na América Latina faltam informações
adequadas e “canais legais” que proporcionem a consulta prévia para que as
comunidades afetadas, ou que poderiam ser, possam participar da tomada
de decisão.
Os autores Benavente e Meza (2010) consideram que na América Latina os
mecanismos existentes de participação são muitos limitados, e geralmente
são espaços de “informação”. No caso da legislação brasileira são realizadas
as audiências públicas em projetos que necessitam de EIA/RIMA. Mas
Benavente e Meza (2010) consideram as audiências públicas como de
natureza “meramente informativa”. Os autores abordam sobre a necessidade
de uma participação que tenha influência na decisão final do projeto.
Em geral, podemos dizer que existe uma demanda por maior poder de
influência das comunidades e populações e, em especial, de alcançar
resultados concretos (BENAVENTE, MEZA, 2010, p. 51, tradução nossa).

As “consultas prévias” estão previstas na Convenção 169 da OIT Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais - que
foi ratificada pelo governo brasileiro (BRASIL, 2004), mas ainda não
regulamentada. Esta Convenção reconhece o direito dos povos ao recursos
naturais e determina que os povos indígenas e tribais devem ser consultados
de forma prévia, livre e informada sobre medidas que podem os afetar
diretamente, a fim de não prejudicar os seus interesses (BRASIL, 2004;
BENAVENTE, MEZA, 2010).
O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração também
prevê “garantir que a Mineração em Terras Indígenas respeite a Convenção
169 da OIT e esteja subordinada à aprovação do Estatuto dos Povos
Indígenas” (texto divulgado em Brasília, em agosto de 2013). Svampa (2011)
menciona que na América Latina estão sendo realizados esforços na
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exigência do respeito ao direito de consulta, como prevê a Convenção 169 da
OIT (SVAMPA, 2011).
Além das “consultas prévias” que se referem aos povos indígenas,
Benavente e Meza (2010) citam as “consultas cidadãs”, que vão além da
Convenção 169 da OIT, pois também consideram os cidadãos. Ambos os
tipos de consultas foram realizadas na América Latina, conforme os autores.
Benavente e Meza (2010) mostram exemplos de consultas em alguns países
da América Latina, e concluem que as mesmas contribuíram para elevar o
nível de consciência das populações sobre os seus próprios direitos. Por fim,
os autores consideram que a consulta deveria ser reconhecida como “um
mecanismo que assegure o direito do povo de eleger o seu futuro”
(BENAVENTE; MEZA, 2010, p.134, tradução nossa).
Walter e Urkidi (2014) expõem que de 2002 até 2012 foram realizadas 68
consultas ou referendos com relação a atividades de mineração em larga
escala na América Latina, realizados no Peru, Guatemala, Argentina,
Colômbia e Equador. Cerca de 700.000 pessoas participaram, e em todos os
casos analisados o resultado foi uma massiva oposição à mineração,
afirmam Walter e Urkidi (2014).
Tais consultas foram iniciativa de movimentos sociais locais que buscaram
aliança com os governos, além da parceria com redes e outras organizações
sociais nacionais e internacionais que promoveram a troca de informações,
experiências e estratégias, explicam as autoras (op. cit.).
As primeiras consultas, conforme Walter e Urkidi (2014), que serviram de
inspiração para as demais, foram conduzidas com o apoio do governo local.
Isto contribuiu para a legitimação das outras consultas que se sucederam
com ou sem o apoio formal, dizem Walter e Urkidi (2014), mas a maioria
contou com a aliança do governo local. E, a cada ano, o número de consultas
têm aumentado nos países da América Latina (op. cit.).
Preocupações sobre o impacto da mineração sobre a qualidade da água e a
sua disponibilidade estiveram presentes em todos os casos estudados por
Walter e Urkidi (2014). Os resultados das consultas foram: reduzir a tensão
do conflito temporariamente, desacelerar o processo, e até a completa
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paralisação do projeto de mineração em alguns casos, expressam Walter e
Urkidi (2014). Por fim, para as autoras, os processos de consulta desafiam a
hegemonia que governa as atividades de mineração, e estão colocando em
prática uma nova forma de regulação da atividade e da participação
democrática.
4.4.1 Áreas livres de mineração
Aliado ao “direito de dizer não” está a noção de que existem áreas em que
não se pode minerar, como observado nas falas dos entrevistados.
A nossa luta é diferente. Para nós não pode minerar. Tem lugares que não
pode minerar. (...) Porque o que está em jogo são coisas que se perdem
irreversivelmente. (...) Minerar para quê? Para exportar? Não tem que tirar
minério para exportar. Teria que ser só para consumo interno, e olhe lá!
Mesmo assim buscando antes usar todas as outras alternativas,
reaproveitamento, (...) porque mexer nessa formação geomorfológica isso
está interferindo com aquíferos, com a biodiversidade, com povos, com o
futuro. Então isso teria que ser mexido só em último caso. (...) A nossa luta
é a de dizer não! Não pode! (...) É outro olhar, é outro raciocínio.
(ENTREVISTADO-A).

“Como é que a gente vai viver depois disso [da mineração]? (...) Isso não tem
sentido! O que é que a gente vai fazer depois [de tudo exaurido e
degradado]? (...) É inconcebível!” (ENTREVISTADO-A). O Entrevistado-E
distingue “dano” de “perda” ambiental. Ele explica que dano se pode mitigar,
mas perda não, pois perda não se recupera. Portanto, a mineração que gera
“perda” não tem mitigação e nem compensação que refaça as condições
originais do lugar, a “perda é para sempre”. A sociedade quer é um
“patrimônio para sempre”, argumenta, e não uma mineração que gera perda
ambiental e acaba com tudo em poucos anos. Pois mesmo os benefícios
econômicos são para o curto prazo, e depois resta o passivo, diz.
Eu faria a seguinte pergunta na hora de um investimento, (...) o economista
fica calado e vamos dizer agora ao ser humano: “Por que você acha que o
Gandarela não pode ser minerado?” Eu pergunto como ser humano: “Lá
coloca em risco a vida?” Ah, coloca. Então para! (...) Em primeiro lugar [o
que] está é a questão da vida, depois o resto é o resto (ENTREVISTADOD).

Tem lugares em que não se pode minerar, afirma o Entrevistado-D. Nos
lugares em que a mineração prejudica a vida, onde “se põe em risco, por
exemplo, a segurança hídrica como é o caso do Gandarela” não se pode
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minerar, e “Para quê?”, questiona o Entrevistado-D, “Para exportar?”, critica.
“Algumas regiões definitivamente não devem ser mineradas! Se está
colocando em risco a vida das pessoas, da natureza, (...) aquela região não
pode ser tocada. O que diz é a vida” (ENTREVISTADO-D).
Gudynas (2013) reforça que tem áreas em que os empreendimentos
extrativistas devem ser proibidos devido aos seus elevados impactos sociais
e ambientais, “independentemente dos benefícios econômicos que possam
oferecer” (p.23). São áreas livres de mineração, e o autor menciona em sua
publicação, inclusive, a Serra do Gandarela como um exemplo disso
(GUDYNAS, 2013).
Conforme o Entrevistado-E uma outra forma de se fazer a mineração seria
estabelecer limites, áreas e lugares que não poderiam ser mexidos. É ter
comprometimento e respeito com metas previamente estabelecidas de limites
para a mineração, compreende o Entrevistado-E. O Entrevistado-C considera
necessário o estabelecimento de locais em que não se pode minerar, ou
implantar uma siderúrgica, por exemplo, mas atualmente isso não existe
dentro da lógica economicista, critica.
O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração também
expressou a necessidade de “delimitar e respeitar áreas livres de mineração”,
uma legislação que existe em países como o Canadá e Austrália, em que se
definem áreas onde não se pode minerar.
Há atividades econômicas, usos socioprodutivos e culturais dados ao
território pelas comunidades que ali vivem ou mesmo áreas ambientalmente
importantes que são incompatíveis com a atividade mineradora e os
impactos a ela associados. Por essa razão, muitos países, incluindo os
principais mineradores (Australia e Canadá) preveem em seus sistemas
legais “Áreas Livres de Mineração”, que incluem áreas protegidas, bacias
de captação de água para centros urbanos, locais de importância histórica,
florestas primárias, dentre outros (texto do Comitê Nacional em Defesa dos
Territórios frente à Mineração divulgado em Brasília, em agosto de 2013,
grifo nosso).

4.4.2 “Minas de água e não de minério”
O Entrevistado-F disse que não conhecia a região do Gandarela antes de
começar a participar do MPSG, mas que a luta pela “defesa das águas” já
justificava a sua participação.	
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O que é captado para abastecimento de água na bacia do Rio das Velhas já
é além do que a capacidade do rio tem para ofertar de água, (...) é só ir em
lá em Rio Acima e ver o volume de água e chegar em Raposos e ver o
volume de água, Raposos está depois da captação e Rio Acima está antes,
em Raposos você anda praticamente a pé no leito do rio, e você vai lá em
Rio Acima e tem um volume considerável de água, (...) é uma situação que
se agrava a cada dia, e essa discussão não está ainda ganhando uma
mídia (...) porque se tem sempre aquele mito de que a água nunca vai
acabar, (...) ela não vai sumir mesmo, mas ela muda de lugar e está ficando
cada vez mais poluída o que vai só restringindo o seu uso, e ela está
mudando de lugar! (...) Você pega regiões de eucalipto, por exemplo, que
você vê rios largos totalmente secos, rios que eram perenes agora
intermitentes, ela está mudando de lugar! Está sendo incorporada por
aquela madeira, está sendo “evapotranspirada” pelo eucalipto
(ENTREVISTADO-B).

Ao falar da água na Serra do Gandarela o Entrevistado-B fala da
“grandiosidade” do lugar. O Entrevistado-B quando foi a primeira vez na
Serra do Gandarela viu que “não era algo trivial, que não era nada comum,
que era algo muito especial, (...) mesmo quando eu não tinha os elementos
técnicos, aí eu fui atrás dos elementos técnicos para que eu pudesse
comprovar aquilo que eu estava sentindo”, ao mencionar a capacidade de
recarga hídrica das cangas ferruginosas, a caixa d’água natural.
Profissionais que participam do MPSG e parceiros elaboraram um documento
técnico explicando as características geológicas da Serra do Gandarela que a
qualificam como grande reservatório natural de água de alta qualidade. O
estudo (MPSG, 2012) expõe a importância da Serra do Gandarela para a
segurança

hídrica

regional

e

local,

especialmente

para

garantir

o

abastecimento público para BH, a RMBH, e também o seu Colar, onde
habitam 5,9 milhões de pessoas, a partir de dados de 2010, diz o estudo.
Cabe salientar que em 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas
reconheceu a água como um “direito humano”. E, em 2011, o Conselho dos
Direitos Humanos adotou o “acesso a água potável segura e ao saneamento
como um direito humano: um direito à vida e à dignidade humana” (ONU, s/d,
p.1).
Tendo “redenominado” o Quadrilátero Ferrífero/Aquífero (QFA), o estudo
(MPSG, 2012) expõe textos e figuras baseados em pesquisas científicas que
explicam as condições excepcionais do lugar, especialmente a relação das
“cangas” com a “Formação Cauê” e a elevada altitude, que proporcionam a
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percolação e reserva de água. É enfatizada que esta é a última área ainda
bem conservada, e a mais vulnerável, com tais características na região
central de MG, no QFA. “Minas de água e não de minério” é uma das frases
expressas pelo MPSG.
A atividade da mineração de ferro remove os conteúdos principais destes
geossistemas: as cangas, desmontadas – e transformadas em pilhas de
estéril – para se atingir o minério, e o próprio minério de ferro, que é o cerne
do processo de filtragem e passagem natural de água pelo geossistema em
questão. Portanto, no Quadrilátero, jazida de ferro e aquífero são a mesma
coisa.
O atributo aquífero vem sendo, desde o início do megaprocesso de
exploração e exportação mineral, desconsiderado e relegado a último plano
pelas autoridades de licenciamento ambiental e pelos empreendedores
desse segmento de mercado.
(...) Nesta perspectiva, o minério de ferro deixa de ser tão somente um
produto ou commodity para ser o mais importante elemento responsável
pelo funcionamento hidrológico e pela grande “memória” do geossistema
ferruginoso (MPSG, 2012, p.30, parte 01).

É também mencionada a qualidade da água, de “baixíssima salinidade”,
tendo a região da Serra do Gandarela a maior parte da água classificada
como de “classe especial” e “classe 1” conforme resolução no. 357/2005 do
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), informa o estudo (MPSG,
2012). São citadas também a enorme quantidade de nascentes, as 5 lagoas
de altitude, e o cadastramento de 31 cachoeiras na área proposta para o
Parque e 39 no seu entorno (MPSG, 2012).
Sobre o abastecimento público de água é mostrada uma tabela da COPASA
(Companhia de Saneamento de Minas Gerais) que apresenta Belo Horizonte
com uma dependência de 63% do Sistema Integrado (SIN) da captação de
água proveniente do Rio das Velhas que é captado na ETA (Estação de
Tratamento de Água) “Bela Fama”, no município de Nova Lima. Trata-se da
água proveniente dos “aquíferos e mananciais da vertente ocidental do
PARNA Gandarela” (MPSG, 2012, p. 54, parte 01). E, há uma tabela da ANA
(Agência Nacional de Águas) que expressa que para a RMBH esta
porcentagem é de cerca de 50% (op. cit.).
A maior ameaça aos aquíferos do Quadrilátero são as atividades mínerointensivas de extração de minério de ferro; aceitar elevar desenfreadamente
os patamares de produção para atender ao mercado internacional, como se
planeja atualmente, é aderir a uma lógica econômica que, para satisfazer o
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consumo imediato, vem comprometer o abastecimento e a sustentabilidade
nacional (MPSG, 2012, p.66, parte 01).

E, inclusive, a partir do momento em que não se tem o recurso básico como a
água, inviabiliza-se qualquer atividade que se queira na região, diz o
Entrevistado-E. Além disso, o Entrevistado-B acrescenta informações sobre
os impactos da cadeia produtiva da mineração, especialmente sobre as
águas e as pessoas.
(...) A mineração causa um estrago na cadeia produtiva toda, porque não é
só a extração, você tem um ciclo de destruição e queda da própria
qualidade de vida em função desse ciclo que afeta todo o estado de Minas
Gerais. Ela vai assim, desde as áreas da jazida onde se perde os aquíferos,
(...) aquele aquífero não vai retornar, é uma mentira estatística que as
empresas usam, aquela história de que o lençol volta e que água toda vai
voltar como era antes, aquilo é uma mentira estatística, aquela é um
extrapolação de mil anos que nunca vai acontecer, é uma ilusão.
(...) Você tem todo o impacto associado à barragem de rejeito,
contaminação da água, acidificação de lençol freático e de água por causa
das pilhas de estéril, (...) aí você tem os minerodutos, (...) você tem a
indústria de transformação, as siderúrgicas (...) que soltam um material
atmosférico violento, com partículas finas que a legislação brasileira hoje
não proíbe, e aquilo que a legislação proíbe as empresas não cumprem,
(...) eles colocam o filtro um dia antes da fiscalização, (...) vai embora eles
tiram o filtro porque aquilo é um custo para empresa, (...) em troca disso a
saúde da população está indo embora mesmo.
(...) A siderúrgica, além disso, ela demanda carvão, que não pode ser de
mata nativa mais, e aí vai o eucalipto, e em função disso, a bacia do [Rio]
Doce, por exemplo, já é toda eucalipto (...), inclusive o Estado está cedendo
áreas públicas, (...) eles doaram para as empresas plantarem eucalipto, e
muita gente que morava lá foi embora, (...). O eucalipto secando os rios,
secando nascentes, (...) e eles trocaram o cerrado nativo pelo eucalipto
(ENTREVISTADO-B).

Desta análise da cadeia de impactos, o Entrevistado-B questiona o motivo da
exploração mineral, e percebe os impactos no modo de vida tradicional de
Minas Gerais, que conforme o Entrevistado-B não se trata de uma tradição
mineradora, mas sim de uma cultura rural vinculada à produção de alimentos,
a qual a atividade da mineração está inviabilizando, diz.
(...) Aí você tem todo um ciclo vicioso de minério, que no Brasil fica
pouquíssimo, que está sendo exportado para a China, uma cadeia industrial
sucateada, com processos também arcaicos, consumindo carvão e
incentivando a produção de eucalipto, e o eucalipto substituindo o cerrado e
a mata atlântica que já foi substituída, (...) dentro do Estado tem esse ciclo
todo amarrado.
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(...) e com isso tudo a produção de alimentos está acabando, (...) a própria
cultura mineira está muito ligada à produção de alimentos, a ruralidade
mineira, (...) você vê hoje o setor mineral investindo em cultura, dizendo que
nossa cultura é mineradora, sendo que a nossa cultura é rural. (...) E você
vê nos municípios onde ocorrem essas atividades, que não é só a da
extração, é do eucalipto e das siderúrgicas, que essas atividades vão
inviabilizando a produção rural de alimentos. (...) Você vê o município de
Congonhas que tem que importar a comida toda de fora, e lá já houve uma
zona rural forte (...). Daqui a pouco, de onde que vai vir o nosso alimento?
(ENTREVISTADO-B).

O Entrevistado-B reforça que a redução da disponibilidade de água, e os
impactos significativos da mineração sobre o território, são fatores que inibem
a produção de alimentos, uma produção que “não tem o peso e nem a
valorização que deveria”, não está sendo valorizado nem por incentivos do
governo, nem pelas pessoas que vão embora para as cidades, diz. O
Entrevistado-B percebe a falta de interesse dos jovens em dar continuidade a
essa atividade, o filho do agricultor “quer arrumar um emprego na cidade, vai
trabalhar de peão de obra e ganhar bem”, diz.
Mas, nas cidades, continua o Entrevistado-B, tem o modelo que “se tenta
impor, é um modelo individualista, é de cidade, é de viver na cidade no
individual, (...) onde as relações vão se perdendo”, observa. Além disso, com
os jovens indo para as cidades se perde o conhecimento, as técnicas, “e aí
vai se ficando cada vez mais dependente dos pacotes tecnológicos, de
agrotóxicos”, e o eucalipto também precisa de agrotóxicos, preocupa-se o
Entrevistado-B.
O impacto dos agrotóxicos, a pulverização que também é feita por aviões,
envenena as comunidades, “e as pessoas não tem como se proteger”, critica
o Entrevistado-B. E “depois não se sabe porque os hospitais estão cheios,
(...) todo mundo com câncer, (...) [se] suicidando, aquele monte de problemas
até psicológicos que a gente sabe que está ligado ao agrotóxico”
(ENTREVISTADO-B).
E o próprio agrotóxico está “diretamente ligado à mineração”, eles “vendem
fertilizantes, mineram fosfato, mineram adubos do solo para fazer esses
químicos, ou fazem diretamente ou vendem para as indústrias químicas
transformarem no produto final”, diz o Entrevistado-B, “(...) são cadeias que
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estão ligadas e que são muito perversas”. O Entrevistado-B continua: “(...) e
você vê sempre o pequeno, o mais pobre, e o mais ecológico, os que são
mais prejudicados dentro desse processo, dentro desse sistema”. Essa
conclusão do Entrevistado-B nos remete ao conceito de justiça ambiental,
descrito no item 2.3.1.
O Entrevistado-B valoriza o interior com o modo de vida tradicional, com as
relações humanas mais próximas, a noção do coletivo, do produtor rural, mas
critica que isso está se perdendo. Por fim, o Entrevistado-B imagina o seu
futuro ideal de autonomia da sociedade, o resgate da “união entre as
pessoas”, de um “povo unido”, de outras formas de relações.
(...) [eu desejo] um futuro em que a sociedade possa decidir realmente
sobre o futuro dela, porque hoje infelizmente as coisas são impostas para a
sociedade, (...) que tem que engolir aquilo que é trazido de fora, e esse
sistema mesmo de privatização do lucro e socialização dos prejuízos. (...)
No futuro eu penso em atividades econômicas que promovam a
socialização dos lucros, (...) e a redução desses prejuízos
(ENTREVISTADO-B).

No futuro, continua o Entrevistado-B, “a gente pode pensar numa mudança
radical mesmo, de consciência”, em que Minas Gerais possa realizar a sua
“vocação cultural”, que conforme o Entrevistado-B, é a sua “ruralidade” com
“muitas caixas d’água naturais”, ou seja, fornecer água e produzir alimentos
para que se possa “ofertar a quem precisa e não tem essa disponibilidade
toda”, referindo-se a outros lugares do Brasil.
Este desejo do Entrevistado-B é uma utopia concreta, presente nos
integrantes do MPSG, conforme exposto no capítulo a seguir. O capítulo 05
apresenta a compreensão da existência e possibilidade de outros modos de
vida e relações homem-natureza.
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CAPÍTULO 05
A NECESSÁRIA
UTOPIA
na Serra do Gandarela
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5. A NECESSÁRIA UTOPIA na Serra do Gandarela
Neste capítulo é abordada a representação da utopia do espaço da
resistência. Inicio com um recorte de Lefebvre sobre a diferença, outros
modos de produção do espaço e o movimento do possível-impossível, para
em seguida expor a utopia concreta de Ernst Bloch (1977), e outros autores
que reforçam os argumentos dos entrevistados, desafiando noções de
“realidades”. O capítulo conclui expondo o diálogo dos entrevistados com
conceitos e filosofias de vida afins, tais como os Comuns, o Ubuntu, a
Biocivilização e o Bem Viver25, que englobam a cooperação, sentimentos e
espiritualidade na relação com o outro e a natureza.
5.1 A diferença
As autoras Nasser e Fumagalli (1996), que escrevem a partir do “Manifesto
Diferencialista” escrito por Lefebvre em 1970 (LEFEBVRE, 1975), abordam
que a diferença nos faz “inverter” nosso pensamento do mundo como ele é
dado, o pensamento fica “às avessas” dizem. Conforme elas, um mundo
marcado pela destruição da natureza, da humanidade, crise das instituições
políticas, esgotamento da religião, aprisionamento dos sonhos (p.25), aponta
para a sua “inversão”, para a análise das “diferenças”.
O que significa dizer que o conhecimento dessa diferença constitui-se por
diferentes vias (filosofia, política, história, economia política, antropologia,
arte), as quais também comportam ambiguidades e conflitos internos que
não se resolvem por sua negação ou abolição, mas sim por sua crítica
pelas vias da diferença. (NASSER; FUMAGALLI, 1996, p.27, grifo no
original).

Lefebvre (1991) fala que a “diferença” é uma teoria difícil e inacabada, ela vai
do “concebido ao vivido”, em outras palavras, a diferença está também
presente no espaço abstrato, nos instrumentos da heterodoxia (ver item 3.3),
ela parte do contexto atual para transgredí-lo. O autor afirma que a diferença
vai da lógica à dialética, as une, é sua articulação. Ela vai da teoria da
coerência à teoria das contradições (op. cit.).
O conceito da diferença é uma reflexão intelectual, mas uma reflexão que se
dá sobre a prática, sobre alguma ação, ato realizado por alguém, por um
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Uma síntese de parte deste capítulo está publicada no meu trabalho Coelho-de-Souza
(2014).
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grupo, conforme Lefebvre (1975). As diferenças reais sempre existiram na
prática, muito antes que qualquer tentativa de compreendê-las pela reflexão,
pois a diferença não pode realizar-se unicamente pelo pensamento, afirma o
autor.
Nasser e Fumagalli (1996) consideram que os conceitos permanecem livres,
em movimento. Estes conceitos trazem um centro, uma “centralidade”
momentânea aos desejos, às preocupações, por isso, são datados histórica e
politicamente, e não cronologicamente. “É como conceito livre, e ao mesmo
tempo datado, que se estabelece o conceito de diferença” (NASSER,
FUMAGALLI; 1996, p. 30).
A diferença critica a indiferença, ela se pronuncia contra a homogeneização
que é proveniente do Estado, do poder político, do mercado mundial, do
mundo da mercadoria, a qual é gerada e traduzida “pelo” e “no” espaço
abstrato, argumenta Lefebvre (1975; 1991). Do outro lado, os “poderes
diferenciais” se encontram geralmente na defensiva, “resistem”, eles se
manifestam por meio de “irredutibilidades”, afirma Lefebvre (1975).
As diferenças começam ou se mantêm à margem da homogeneização, como
“resistências” ou como exterioridades; o diferente é o excluído, o periférico
(LEFEBVRE, 1991). Para Lefebvre (1991) as diferenças precisam contraatacar, e não apenas permanecer na defensiva, para não se deixarem
absorver pelas potências homogeneizantes que utilizam da capacidade de
integrar, recuperar ou eliminar aquilo que transgride.
O espaço cotidiano é reduzido à homogeneidade, assim, destrói a
espontaneidade, o desejo, aponta Lefebvre (1975). Há um dilema atual entre
submeter-se à força de reduções, modelos, instituições, homogeneidade, ou
“recusar e contestar o que está dado, o conhecido, para descobrir e afirmar
as diferenças” (NASSER, FUMAGALLI; 1996, p.29).
Diante de tal dilema é que se constrói o pensamento diferencialista, que
pretende superar a oposição filosófica entre o tudo e o nada, o mundo
fechado e o mundo aberto, propondo a existência, entre eles, do “mundo
das diferenças”, que é o mundo extrafilosófico (o da arte, sobretudo a
tragédia e a música, o da cotidianidade e do esforço para transformar o
cotidiano, o das lutas políticas), ou seja, espaço da descoberta e da criação
em contraposição à paisagem conhecida e modelada (NASSER,
FUMAGALLI; 1996, p. 29, grifo no original).
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Os simulacros da diferença
É importante destacar que Nasser e Fumagalli (1996) expressam a
preocupação de Lefebvre em não reduzir a diferença ao “previsível”, nem ao
“identificável”, nem ao “classificável”, e nem às “representações banalizadas”.
A “banalização” da diferença é retratada pela “redução”, resultantes em
“simulacros de diferença” (NASSER, FUMAGALLI; 1996, p.31).
As “representações banalizadas” da diferença (que não são as diferenças)
são para Lefebvre (1975): a “originalidade”, pois é o original, o que vem da
origem, é uma característica; a “diversidade”, pois trata-se de uma verificação
que descreve vários elementos; a “distinção”, pois é algo que permite
somente tomar distância com aquele que se distingue.
Já as “particularidades” são o estado inicial da diferença, diz Lefebvre (1975),
ligadas a condicionantes e circunstâncias locais, muitas vezes não
percebidas como tal. As particularidades que são transformadas pelas lutas,
as que sobrevivem, resistem e se afirmam, se convertem em diferenças,
trata-se de um movimento pelo “ato” (LEFEBVRE, 1975).
Lefebvre (1991) também observa que existem as “contradições dialéticas”, e
estas não devem ser confundidas com diferenças. O autor explica que as
contradições dialéticas supõe uma “unidade” e, ao mesmo tempo, um
“confronto”. Ele exemplifica que não há técnica em estado puro, sem traço de
apropriação; assim como não há música, nem poesia, nem teatro sem
técnicas e uma certa tecnicidade. São “distorções” resultantes da
“contradição dialética” presente no espaço abstrato, conforme Lefebvre
(1991), que acarretam efeitos de “falsa consciência”, diz.
Nasser e Fumagalli (1996) apresentam, baseadas em Lefebvre, as “cadeias
de equivalência”, que abstraem, que ocultam o diferente, o não-equivalente, o
desigual. Elas citam como primeira cadeia de equivalência a mercadoria, e
continuam: “os signos, a linguagem, a lógica, a lei, o contrato, a moral, o
trabalho abstrato, o cotidiano e, no limite supremo, a morte” (p.33). A
diferença, do outro lado, resiste à captura dos poderes identitários e
homogeneizantes, a diferença não se deixa reduzir ao quantitativo, não
sucumbe à “opressão da equivalência” (NASSER; FUMAGALLI; 1996).
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As autoras (op. cit.) mencionam o Estado que propõe “modelos” que se
difundem na sociedade, “normatizando/normalizando as relações sociais (...),
no cotidiano a complexidade das relações sociais é ocultada pelas
complicações burocráticas. (...) A sua lógica [equivalência] é a repetição, a
reprodução” (p.34). Lefebvre (1991) expressa que o espaço abstrato leva ao
antagonismo a relação “repetição-diferença”, ele aposta no repetitivo, no
reprodutível, no homogêneo.
O Estado é aquele que “reduz” as diferenças às “repetições”, continua
Lefebvre (1991), que “achata” o social e o cultural, que faz “reinar” uma lógica
que busca “neutralizar” os conflitos e contradições. Na “meta redutora” os
meios são a corrupção, a coação, a violência; daí surge a vontade da
“contraviolência” para restituir a diferença “no” e “pelo” uso (LEFEBVRE,
1991).
“Para Lefebvre, é necessário conhecer o que difere, pois aí reside a
possibilidade de criação como transfiguração do real e não mero
conhecimento dele” (NASSER, FUMAGALLI; 1996, p.29). As autoras
mencionam os “campos diferenciais”, tais como os do urbano, do ideológico,
do político, da cultura, da natureza, entre outros; pois a diferença não reside
nas diferenças individuais. O individualismo é também apontado por Lefebvre
(1975) como indo no sentido contrário da diferença. O individualismo coincide
com o conformismo, a identidade, a tolerância, a resignação, a indiferença,
considera o autor.
Só as diferenças produzidas escapam ao sistema
Lefebvre (1991) distingue a diferença “mínima” da diferença “máxima”, ou
seja, a diferença “induzida” da diferença “produzida”. A diferença “induzida”
(mínima) depende da “lógica”, ela permanece no “interior” de um sistema
segundo uma certa lei, é “interna” ao espaço dominante, “provocada” pelo
sistema com a finalidade de se fechar, continua o autor. Ela é constitutiva
dele, é engendrada por “iteração” e “recorrência”, diz. Lefebvre (1991) afirma
que o espaço abstrato reduz a diferença à induzida, tolerada, prevista, préfabricada como tal, redundante.
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Já a diferença “produzida” (máxima) depende da teoria do movimento
dialético, de acordo com Lefebvre (1991), ao contrário da induzida, ela supõe
a “explosão” de um sistema, ela nasce dela, ela sai pela abertura do
“desabamento” de um “fechamento”. A teoria da “produção das diferenças” se
funda na teoria das diferenças “máximas”, ela engendra para “além dos seus
limites” um outro conjunto totalmente diferente, afirma o autor.
Para Lefebvre (1991) acontece das diferenças “induzidas”, internas ao
sistema, discernirem-se mal das diferenças “produzidas”, que escapam ao
sistema. Nisso, o autor também nomeia um outro tipo, as diferenças
“reduzidas”, que são reconduzidas por “coação” e “violência” ao interior do
sistema.
Lefebvre (1991) explica que as diferenças induzidas no interior de um
sistema “coexistem” inicialmente com as diferenças produzidas. Porém, para
o autor, a diferença produzida advém espontaneamente, é isso que a
distingue da diferença induzida, geralmente reduzida. A seguir, a figura 34
apresenta um diagrama explicativo que elaborei para expor as diferenças
expressas por Lefebvre (1991).

Figura 34: Diagrama explicativo das diferenças a partir de Lefebvre (1991). Fonte:
elaboração própria.

Lefebvre (1991) argumenta sobre a “dualidade” do espaço, uma dualidade de
poder político, um equilíbrio instável. Para Lefebvre (1991) esta “dualidade”
quer dizer “contradição” e “conflito” que produz diferenças imprevistas, ou
absorvidas no sistema. É uma “dualidade conflitual” a passagem da
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“oposição” (diferença induzida), à “contradição”, e à “superação” (diferença
produzida) (LEFEBVRE, 1991).
Lefebvre (1991) exemplifica na natureza as diferenças induzidas e
produzidas. Considerando o interior de um gênero ou de uma espécie de
plantas, a natureza “induz” diferenças, não há duas árvores nem mesmo
duas folhas da mesma árvore completamente idênticas.
Por outro lado, a natureza “produz” diferenças em um outro âmbito: outras
espécies, outras formas vegetais e animais, árvores com outras texturas,
outros portes, outras folhagens, diz Lefebvre (1991). O retorno da espécie
humana à natureza produz diferenças imprevistas, conclui o autor. É
necessário a tomada de cargo de “diferenças”, aí incluídas as da natureza
(LEFEBVRE, 1991)
Lefebvre (1991) retoma a relação repetição-diferença e exemplifica o seu
resultado em diversas áreas. Na matemática e nas ciências exatas a
repetição (iteração, recorrência) engendra a diferença, esta “induzidareduzida”, e mesmo sob nova análise, a repetição somente permite estudar
as “variações e variáveis” (LEFEBVRE, 1991).
Na música, na poesia é o contrário, a diferença através do repetitivo torna-se
efetiva, expressa Lefebvre (1991). A arte aposta na diferença máxima,
“antecipada”, depois “produzida”, é a “inspiração” que motiva a obra nova,
para em seguida o músico, o poeta, o pintor encontrarem os meios, as
técnicas, a via de realização por “atos repetitivos”, continua o autor. Porém, o
projeto pode não resultar numa obra de arte, pode fracassar, nesse caso a
diferença era apenas ilusória, incapaz de aparecer “objetivamente”
(LEFEBVRE, 1991).
Lefebvre (1991) também percebe a produção “inconsciente” das diferenças
no “corpo”, a partir das repetições, gestos e ritmos. Ocorre o “paradoxo” da
junção do “repetitivo” e do “diferencial”, a “velhice” e a “morte” é a “trágica” e
última repetição, é a “suprema diferença” (LEFEBVRE, 1991).
Para Lefebvre (1991) a relação “repetição-diferença” é um movimento
dialético, e as diferenças são pontos de “ataque” e de “ruptura” que nascem
no “corpo” das repetições. São “movimentos dialéticos” que fazem parte da
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“contradição”, esses movimentos tornam inevitável a produção de diferenças,
afirma Lefebvre (1991). É o movimento do possível-impossível (ver item
5.1.2).
Por quê a diferença? Esta pergunta já não tem sentido. Vocês estão, nós
estamos, cada um de nós está no diferente. Aquele que não pode e não
quer imitar nem de longe a algum grande modelo, nem identificar-se com
ele, não tem outra escolha que desejar ser outro. Já o é! (LEFEBVRE,
1975, p.33, tradução nossa, grifo no original).

E Lefebvre (1975) conclui:
O diferencialismo não é um sistema. Trata-se de discorrer sobre a
diferença? Não. Trata-se de viver, não de pensar, senão de “ser” diferente
(LEFEBVRE, 1975, p.129, tradução nossa).

5.1.1 Outros modos de produção do espaço
	
  
Lefebvre (1991) considera que a teoria contribui para “dissociar” a sociedade
existente, na medida em que mostra o que a “corrói de dentro”. Ele justifica
que a “teoria do espaço” analisa o espaço, pois se recusa a tomar o termo
“espaço” trivialmente.
Assim, Lefebvre (1991) aponta para a necessidade do conhecimento da
produção do espaço e seus determinantes, compreender como as
sociedades engendram seu “espaço” e seu “tempo” social. É preciso a
compreensão do conjunto de “processos” e “relações” sociais, e não somente
a produção material, econômica, diz Lefebvre (1975).
Este conhecimento fornece elementos para se colocar em perspectiva no
futuro, para o projeto de um “outro espaço”, “outro tempo”, “outra sociedade”,
“possível ou impossível”, afirma Lefebvre (1991). Lefebvre (1975) procura
mostrar que a produção e a reprodução das relações sociais podem assumir
um “papel diferente”.
Trata-se de um momento crítico do conhecimento, uma análise “diferencial”
que evidencia as “diversidades”, “pluralidades”, “multiplicidades” que se
introduzem nas “dualidades”, nas “disparidades”, “rupturas”, “desigualdades”,
“conflitos” e “contradições” (LEFEBVRE, 1991).
Para Lefebvre (1991) a conexão de sua “teoria do espaço” com o “movimento
revolucionário” está em expor que a expansão da sociedade “neocapitalista”
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produz um “caos espacial”. A burguesia resolveu algumas contradições
advindas da história, considera o autor, mas ela não resolveu as
“contradições” do “seu” espaço. Lefebvre (1991) considera o “espaço” o
corpo “frágil” do capitalismo.
Contrariamente à “ordem moral e política” que se quer estabelecer, verificase o “caos”, compreende Lefebvre (1975). Este caos do mundo moderno, em
suas diversas dimensões, adquire sentido para Lefebvre (1975) quando se
verifica o combate “entre os poderes homogeneizantes e as capacidades
diferenciais” (p. 31, tradução nossa).
O significado da palavra “crise” em Marx é apresentado por Lefebvre (1975)
como o “fim” de uma sociedade, o começo de “outra distinta”, significa
também o “momento crítico” da “ação” e da “transição”. Porém, a crise não
alcança ao mesmo tempo, e da mesma maneira, os diversos setores da
“prática social” das diferentes sociedades (LEFEBVRE, 1975).
Lefebvre (1991) fala de “transição”, pois não considera que haja um momento
bem definido de fim, ou da instalação de algo definitivo. O “período de
transição” agrupa um conjunto de “fenômenos” e de “situações críticas”,
aborda Lefebvre (1975). A “transição”, para Lefebvre (1991), caracteriza-se
por

suas

“contradições”:

entre

“crescimento”/“desenvolvimento”,

“social”/“político”, “poder”/“conhecimento”, entre o “espaço abstrato” e o
“espaço diferencial”, expõe o autor.
A ampla transição, conforme Lefebvre (1991), poderá se definir de “múltiplas
maneiras”, “diferentes” e “convergentes”. A ideia da diferença é a única que
une entre si as lutas dos negros, dos estudantes, dos diversos povos, há o
“mundo das diferenças”, continua o autor. É preciso compreender que não há
somente uma lógica da sociedade, mas sim “várias lógicas” (LEFEBVRE,
1975).
Para Lefebvre (1991) a produção de um novo espaço não pode resultar de
um grupo social, mas de “relações” entre grupos em escala global. Para
Lefebvre (1991) a “produção do espaço” da “espécie humana” é uma “obra
coletiva”, pois não tem mais sentido o “objeto” isolado “para” e “pelo”
individual. Ao mesmo tempo, Lefebvre (1991) observa que não há
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homogeneidade nos diversos grupos, as propostas de um contraespaço, que
se opõem às estratégias em curso, podem ser observadas no mundo inteiro
por grupos que se opõem por diferentes razões.
Lefebvre (1991) menciona um “teste do espaço”, caracterizado por uma
questão “radical”, um momento “dramático” que não vem de todos os lugares
da mesma maneira, as confrontações se desenvolvem desigualmente para
as diversas formações históricas, o “teste” se passa diferentemente nos
continentes e países. Porém, Lefebvre (1991) considera que a “Terra”, como
planeta, retoma seu “lugar primordial” no “pensamento” e na “atividade
prática”, é o “centro” no entorno do qual os diversos espaços “diferenciados”
se dispõem, escreve o autor.
São “grupos diversos” que “desviam” o sentido do espaço homogêneo, o
transfiguram para o “seu uso”, menciona Lefebvre (1991). Para o autor, o
“silêncio dos usuários” é explicado devido ao pressentimento de que um
“menor movimento” terá consequências ilimitadas, o modo de produção, “a
ordem pesando sobre eles”, pode ser “soerguida” desde que “comecem a se
mover”, diz.
Para Lefebvre (1991), quanto mais se examina o espaço, mais se apreende
os conflitos que tendem à “explosão” do espaço abstrato para a produção de
um “outro” espaço. De acordo com Lefebvre (1975), as diferenças anunciam
um modo de produção novo no “interior” da sociedade, provocam uma
“transição” até chegar a “implosão” das sociedades e do modo de produção
existente.
Este momento tem o nome de “salto qualitativo” na teoria clássica do
movimento dialético, explica Lefebvre (1975), preparado por “mudanças
graduais” (“quantitativas”). Esse salto qualitativo é inevitável, segundo
Lefebvre (1975), senão haverá a “catástrofe mundial”, a “autodestruição da
espécie humana”, ou a “decadência geral da civilização”.
Lefebvre (1991) expressa que a “revolução” foi definida durante muito tempo
tanto por uma “mudança política do Estado”, como pela mudança da
“propriedade coletiva” dos meios de produção. Porém, tais definições
pareciam implicar numa racionalidade da “produção” e da “gestão” da
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“sociedade inteira”, que acabou degenerando em uma ideologia de
“crescimento”, considera Lefebvre (1991). Portanto, para o autor, tais
definições são “limitadas” e “insuficientes”.
Um outro modo de produção, para Lefebvre (1991) não seria o “capitalismo
de Estado”, nem o “socialismo de Estado”, mas a “gestão coletiva do
espaço”, a “gestão social da natureza”. Lefebvre (1991) salienta que o projeto
de uma “outra sociedade” tem outros determinantes conceituais que
orientariam a prática social, e para que este projeto possa se explicitar é
preciso “acentuar as diferenças”.
Lefebvre (1991) também aborda a crítica política que tende em direção ao
“fim do político”, à sua “autodestruição”. Para Lefebvre (1991) o espaço
quando “politizado” tende a destruir suas condições “políticas” (o “Estado” e
os “partidos políticos”), em direção à “autogestão”.
O outro espaço é o “AntiLogos26 ” expressa Lefebvre (1991), ou seja, as
forças que tentam a “apropriação”, as formas diversas de “autogestão” das
unidades “territoriais” e “produtivas”, as comunidades que querem “mudar de
vida”. O “AntiLogos” está numa luta desigual com o “Logos”, aquele que
“classifica”, “arruma”, “separa”, “racionaliza”, utiliza o “saber” para lhe dar
poder, é o lado onde as forças tentam controlar e dominar o espaço, é a
ordem estabelecida (LEFEBVRE, 1991).
Uma “transformação” da sociedade, continua Lefebvre (1991), supõe a
“possessão” e a “gestão” comum do “espaço”, realizada pela intervenção
ativa e contínua dos “interessados”, compreendendo seus “diversos” e
“múltiplos” interesses, mesmo que “contraditórios”, admite o autor. Há
“confrontação”, não sem risco de “derivação” e “desvios” (LEFEBVRE, 1991).
A passagem de um modo de produção a outro se verifica por um espaço que
é “apropriado”, um “novo” espaço se produz durante a “transição”, afirma
Lefebvre (1991). O espaço preexistente é “modificado”, mesmo que
lentamente, e até “subvertido”, continua o autor.
Mas enquanto persistir a “cotidianidade” no “espaço abstrato”, enquanto
houver somente “melhorias técnicas de varejo” (melhoria nos “transportes”,
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Nos termos de Nietzsche, esclarece Lefebvre (1991).
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por exemplo), enquanto os espaços (de “trabalho”, “lazer”, “habitação”)
permanecerem separados, o projeto de uma prática espacial diferente
permanecerá apenas um “slogan político”, reforça Lefebvre (1991), não sairá
do “ideológico”.
Ao abordar a “ideologia”, Lefebvre (1991) trata da necessidade de um espaço
ao qual ela se “refere”, “descreve”, que se utiliza dos seus “vocabulários” e
“códigos”. A ideologia precisa de “lugares” e “nomes”, ela só adquire
consistência “intervindo no espaço social”, na sua “produção”, afirma
Lefebvre (1991).
Lefebvre (1991) argumenta que uma “revolução” que não produz um “espaço
novo” não vai até o limite de si própria, não muda a vida, “fracassa”, só
modifica “superestruturas ideológicas”, “instituições”, “aparelhos políticos”.
Dentre os obstáculos e fracassos das tentativas de inventar uma vida nova
(“geralmente comunitária”) está a ausência da criação de um novo espaço, é
preciso a “invenção de um espaço apropriado”, reforça Lefebvre (1991).
A construção de uma “morfologia política nova” implica na “crítica em ato” da
“morfologia antiga”, observa Lefebvre (1991). A arquitetura do “prazer” e da
“alegria”, da “comunidade do uso dos bens da terra”, ainda está para ser
inventada, comenta, pois o espaço é o que está em jogo, como “meio” e
como “alvo”, diz.
“Mudar a vida”, “mudar a sociedade”, não quer dizer nada se não há uma
“invenção morfológica apropriada”, enfatiza. Por outro lado, Lefebvre (1991)
salienta que somente inventar “outro espaço” não é suficiente para criar uma
“nova vida”. São necessários “novos espaços” para “novos modos de
produção”; para “relações sociais novas” “espaço novo”, e reciprocamente,
reforça o autor. É necessário conduzir ao dia, “gradualmente” ou por “saltos”,
uma “prática social diferente” (LEFEBVRE, 1991).
A transformação da vida cotidiana está nos objetivos da diferença, afirma
Lefebvre (1975). A revolução precisa da capacidade criadora de “obras na
vida cotidiana”, na linguagem, na prática social, no espaço, no urbanismo e
na “produção arquitetural correspondente”, afirma Lefebvre (1991). Para
Lefebvre (1975), “revolução” é “criação”, é a “capacidade criadora”. O autor
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fala na revolução que “transforma a vida”, trata-se de querer “mudar a
totalidade” criando “outra”. “Nesse sentido, o pensamento diferencialista é
radicalmente revolucionário” (LEFEBVRE, 1975, p.110, tradução nossa).
Para Lefebvre (1991) estão abertas no “horizonte” as possibilidades
“múltiplas” de criar, de produzir o “espaço planetário” como “suporte social”
de uma vida transformada no seu cotidiano, diz. Assim como anunciaram os
grandes “utópicos” (e não os “utopistas”, observa o autor), que tiveram seu
pensamento teórico estimulado não só por conceitos, mas também por
“sonho” e “imaginação”, expressa Lefebvre (1991).
Lefebvre (1991) finaliza com uma “orientação” que designa um “sentido”: “um
órgão que percebe, uma direção que concebe, um movimento vivido que
abra seu caminho em direção ao horizonte. Nada que se assemelhe a um
sistema.” (traduzido por Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins, ver nota de
rodapé 03 ).
5.1.2 A passagem do possível ao impossível
O espaço abstrato “dissocia” e depois “une” o “desejo” e as “necessidades”,
diz Lefebvre (1991). O autor explica que as “necessidades” correspondem a
“objetos definidos” (coisas e produtos), enquanto que o “desejo” não é o
objeto, mas um espaço onde o desejo possa se desdobrar: a praia, a praça, o
“lugar dos sonhos”. Lefebvre (1991) argumenta que o “desejo” designa as
“disponibilidades energéticas” do ser vivo em direção a um “fim”, a uma
“meta”: a “criação”, a um “amor”, um “ser”, uma “obra”.
As relações de produção “quebram” os espaços dos “sonhos”, do
“imaginário”, da “utopia”, afirma Lefebvre (1991), as possibilidades práticas
são reduzidas. O autor aborda que o “alienado” se encontra conduzido para
trás, “bloqueado, impedido de ir para o possível (o outro da diferença)”
(LEFEBVRE, 1975, p. 123-124, tradução nossa).
As utopias são, para Lefebvre (1991), os espaços ocupados pelo “simbólico”
e pelo “imaginário”, pelas idealidades tais como a “natureza”, o “saber
absoluto”. Lefebvre (1991) observa uma “contradição desapercebida”: os
espaços “melhor apropriados” são aqueles ocupados pelos “símbolos”, que

261

	
  

simbolizam por exemplo uma “natureza absoluta”, o “absoluto puro e
simples”, a “utopia”.
Lefebvre (1991) fala da “ilusão” de uma “vida nova”, que não é nem falsa nem
verdadeira. O autor expressa que a separação do “possível” e do “impossível”
é um erro; o espaço que contém as condições para uma vida nova coincide
com o espaço que as impede, diz. Lefebvre (1991) compreende que a
transformação do espaço provém de uma outra prática social historicamente
preexistente, pois o espaço não é vazio para depois ser preenchido. O autor
expressa que o “original”, em “estado puro”, não se reencontra jamais. No
espaço nada desaparece, “nenhum ponto”, “nenhum lugar” (LEFEBVRE,
1991).
Há o “paradoxo da utopia”, diz Lefebvre (1975), que apresenta-se como uma
“via” e ao mesmo tempo como uma “realidade já concreta”. O autor menciona
a importância do pensamento ligado à compreensão da inerência do
“impossível” no “possível”.
Lefebvre (1975) observa que o pensamento diferencialista não é um “método”
se isto é entendido como o caminho de um pensamento separado do objeto.
Mas é um “método” ao entendermos que o pensamento diferencialista une “o
próximo e o longe”, “o atual e o utópico”, “o possível e o impossível”.
O método consiste em reunir para situar sobre o que separa; e por outro
lado, separa o que está exageradamente próximo, e discerni aquilo que
tende à confusão (LEFEBVRE, 1975, p.129, tradução nossa, grifo no
original).

Para Lefebvre (1991) a sociedade nova não pode se definir senão pela
“inversão” do “mundo ao avesso” (inversão do espaço abstrato). “No” e “pelo”
espaço a “obra” pode atravessar o “produto”, o “valor de uso” dominar o
“valor de troca”, a “qualidade” sobre a “quantidade”, a “apropriação” pode
dominar a “dominação” no mundo ao avesso, e o “imaginário e utópico”
integrarem-se ao “real”. O autor reforça sobre a “reabilitação do uso” contra a
troca, no curso de um “vasto conflito”, trata-se da importância de restituir a
“teoria do valor de uso” e recolocá-la em “primeiro plano” (LEFEBVRE, 1991).
Lefebvre (1975) retoma Marx para reconstruir a ideia de “movimento”, uma
“negação”, uma “crítica radical” do que existe em sua “totalidade”, uma
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“restituição do qualitativo”. O movimento está na ideia de “revolução total”, do
“possível-impossível”, afirma Lefebvre (1975). Trata-se da “transformação
total” do que existe para algo que “difere”, expressa o autor.
O novo, a diferença nasce, pois, do movimento que contém tanto a
repetição quanto a criação. É o movimento do possível-impossível. Ou seja,
o movimento pelo qual o possível é a diferença que consegue romper,
transgredir e vencer o homogêneo e que, ao lograr esse intento, cria, como
capacidade diferencial, a possibilidade de transformação da prática social
(NASSER; FUMAGALLI; 1996, p.35, grifo no original).

No movimento “possível” a diferença se afirma, ela “emerge na superfície”,
mas é algo que não foi dominado, dizem as autoras Nasser e Fumagalli
(1996) a partir de Lefebvre. Neste momento, há um “afloramento” em que a
diferença é “apropriada”, continuam as autoras, ou seja, passa a ter conteúdo
e fazer parte da ação de um grupo de pessoas. A diferença é, portanto, o que
resistiu e aflorou como “resíduo”, e “ao ser apropriado poderá desenvolver-se
e transformar-se” (NASSER; FUMAGALLI; 1996, p.35).
Por

fim,

Lefebvre

(2008)

provoca

dois

questionamentos

sobre

a

“problemática” do espaço: Se encontramo-nos num conjunto “fechado”, num
“sistema estabelecido”, em que se daria um “desmoronamento em bloco”?
Ou ainda, se poderia “desmoronar de fato”? Em seguida o autor questiona se
há uma saída, uma “possibilidade de transição, seja pela ação, seja pelo
pensamento e pela imaginação, seja por ambos?” (LEFEBVRE, 2008, p.41,
grifo nosso).
A produção de um novo espaço requer um projeto “teórico” e “prático” a
“longo prazo”, diz Lefebvre (1991), supõe uma “análise crítica” de toda
“política espacial” e de toda “política geral”, indica uma “via” (e não um
“modelo”) de uma “outra vida social”, “outro modo de produção”. Este projeto
deve transpor o intervalo entre “ciência” e “utopia”, “realidade” e “idealidade”,
entre o “concebido” e o “vivido”, e tende a explorar a relação dialética
“possível-impossível” (LEFEBVRE, 1991).
Hoje, mais que nunca, não existe pensamento sem utopia. Ou então, se
nos contentarmos em constatar, em ratificar o que temos sob os olhos, não
iremos longe, permaneceremos com os olhos fixados no real. (...) Não
existe pensamento que não explore uma possibilidade, que não tente
encontrar uma orientação. (...) encontramo-nos diante das fronteiras,
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bastante difíceis de discernir, entre o possível e o impossível (LEFEBVRE,
2008, p.73).

5.2 UTOPIA concreta e dialética
Ernst Bloch (1885-1977), filósofo marxista alemão (VIEIRA, 2007), escreveu
a sua obra “O Princípio da Esperança” nos Estados Unidos entre 1938 e
1947, tendo sido revisada entre 1953 e 1959. De acordo com Vieira (2007),
Bloch recupera o sentido positivo da utopia, e expõe que “a utopia faz parte
da estrutura histórica do homem” (p.01).
Uma das tarefas de Bloch consiste em explicitar o princípio esperança
como um instrumento objetivo para o homem construir um futuro concreto
(VIEIRA, 2007, p.6).

Bloch (1977) critica a “utopia abstrata” que está no sentido corrente da utopia,
pois há a noção de que toda utopia é abstrata, o que ocasiona desprezo e
descrédito nas “outras utopias”. A utopia abstrata é imatura, continua o autor,
é negativa, pejorativa, arbitrária, é uma divagação. Não tem um “sujeito sólido
atrás dela”, nem uma referência ao “possível-real”, e, assim, ela facilmente se
desfaz (p.134, tradução nossa).
Bloch (1977, p.xxi) fala de uma utopia positiva, que não está separada da
realidade, pelo contrário, está dirigida à realidade, ela só “existe” como
possibilidade objetiva. É o novo sentido sonhado que vai além, é a
“antecipação” em absoluto (op. cit.).
Bloch (1977) quer reinserir a utopia na sua “verdadeira dimensão”, ou seja,
“vinculada ao real-possível” (p.135, tradução nossa). A esta utopia
reintegrada, que não coincide com o devaneio do utópico-abstrato, Bloch
(1977) denomina de “utópico-concreto”, é uma função utópica positiva, é a
esperança representada em “juízos reais”. É o ponto de contato entre o
sonho e a vida, uma capacidade que está presente em nossa natureza, em
todo o processo externo que transcende o dado momento (BLOCH, 1977), tal
como expressou Lefebvre (2008).
(…) segundo Bloch, a esperança é algo tipicamente humano, pois permite
que o homem transcenda o real ao superá-lo. Os limites da esperança
encontram-se na própria imperfeição humana (VIEIRA, 2007, p.7).
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Na esperança há o “elemento antecipador”, e as representações de intenção
do futuro são utópicas, diz Bloch (1977). A consciência antecipadora torna
compreensível “psíquica e materialmente” as visões, as imagens de uma vida
desejada (op. cit.). Porém, Bloch (1977) alerta para as “ilusões” e os desejos
fabricados, guiados, assim como aborda Lefebvre (1991) sobre as diferenças
induzidas (ver item 5.1).
A esperança contrapõe o medo. Bloch (1977) discorre que o medo é algo que
o homem aprendeu facilmente e é dominado por ele de modo terrível, é algo
que se suporta e se lamenta. Mas, diz Bloch (1977), chegou o momento para
que “tenhamos um sentimento que esteja mais de acordo conosco. Trata-se
de aprender a esperança” (tradução nossa, p.xi), pois esta se remete “ao
triunfo, e não ao fracasso”, a esperança expande, transforma. Diferente do
medo, a esperança não é passiva, ela não renuncia, afirma o autor (op. cit.),
ela amplia as capacidades do homem ao invés de angustiá-lo.
Assim, a noção do utópico para Bloch (1977) está no seu sentido
antecipador, no sonho de uma vida melhor, a nova sociedade, com
dimensões ilimitadas. “Bloch fala do utópico no sentido de ultrapassar o que
nos é apresentado como curso natural dos acontecimentos” (COSTA, 2009,
p.3). A definição de utopia, conforme Bloch (1977), trata de uma visão
“objetiva do que está por vir” (p.147). E acrescenta: a “vontade utópica” não é
algo para “o infinito”, é para o presente, para o momento “vivido”, pois o
homem quer ter sua plenitude em vida, sua felicidade imediata, sem atrasos
(BLOCH, 1977).
Bloch (1977, p.xxi) chama de “consciência utópica” o querer enxergar bem
longe, e ao mesmo tempo, ver de forma aproximada, como um “telescópio
potente” que vê para além do momento que acabou de ser vivido. O “aindanão-consciente” interage com o que “ainda-não-veio-a-ser”, o “ainda-nãoproduzido”, o “ainda-não-manifestado”; e se comunica com “o que está
surgindo na história e no mundo” (BLOCH, 1977, p.xxii, tradução nossa).
Pois, “a essência não está para trás; pelo contrário, a essência do mundo
está na frente” (BLOCH, 1977, p.xxviii, tradução nossa).
Em O Princípio Esperança, Bloch trata da abrangência da existência do ser
que somente adquire significado quando atinge a Utopia; da consciência
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utópica, que alcança imagens ampliadas do “mistério real do mundo” e que
permite ao ser humano avançar naquilo que é ainda inconsciente e que
ainda não foi manifestado e; da vontade utópica que impulsiona o ser
humano a realizar o que se propõe na busca de um ambiente mediado por
ele e a querer estar presente no instante perfeito da utopia experimentada
(COSTA, 2009, p.7, grifo nosso).

A “concretude” da utopia para Harvey (2012) está na sua noção de “utopismo
dialético”, um utopismo “espaçotemporal” que incorpora a “forma espacial” e
o “processo social”. Harvey (2012) cita Albert Einstein que ensinou que “não
é possível separar de modo coerente o tempo e o espaço” (op. cit., p.239).
Assim, na visão de que o espaço e o tempo são construções sociais, o que
leva a rejeitar Newton e Descartes continua o autor, “a produção do espaço e
do tempo terão de ser incorporadas ao pensamento utópico” (op. cit.), a isto
chama de utopismo dialético.
Para chegar até o seu “utopismo dialético” Harvey (2012) discute sobre as
utopias que se limitam ou ao “espaço” ou aos “processos sociais” de forma
desvinculada, ao invés de unidas. Neste sentido, Harvey (2012) apresenta
suas críticas que vão desde Thomas Morus até Hegel e Marx.
Faço aqui um breve parênteses sobre Thomas Morus, também conhecido
literariamente como Thomas Moore, que nasceu em 1478 em Londres, onde
foi decapitado em 1535 (MORES, 2001). Thomas Morus faz uma crítica da
sociedade de sua época ao expor, em detalhes nos seus vários âmbitos,
como era a vida na “Ilha da Utopia”, lugar onde “a avareza é impossível,
porque o dinheiro alí não é de uso algum” (THOMAS MORUS apud MORES,
2001, p.186).
Thomas Morus apresentou uma alternativa “ao mundo realmente existente,
exercendo, assim, uma crítica sobre este” (FUENTE, 2010, p.58, tradução
nossa). A utopia que Thomas Morus descreve em sua obra, é uma ilha em
que vive uma comunidade pacífica, “que estabelece a propriedade comum
dos bens, em contraste com o sistema da propriedade privada” (FUENTE,
2010, p.58, tradução nossa).
Copio a seguir um trecho de seu texto original publicado por Mores (2001).
Este autor considera o texto de Thomas Morus a primeira tentativa teórica
que trata de uma “sociedade baseada na comunidade dos bens” (p.9).
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Os habitantes da Utopia aplicam aqui o princípio da posse comum (p.76).
(…)
Na Utopia (…) tudo pertence a todos, não pode faltar nada a ninguém
(THOMAS MORUS apud MORES, 2001, p.183).

Porém, Harvey (2012) considera que Thomas Morus se detém mais na
descrição do espaço do que no processo. Do outro lado, ao mencionar as
utopias direcionadas a processos sociais diz:
(...) as utopias do processo social têm o hábito de se perder no romantismo
dos projetos interminavelmente abertos que nunca têm de chegar a um
ponto conclusivo (no espaço e no lugar) (HARVEY, 2012, p.229).

Harvey (2012) também critica Lefebvre e Foucault. O autor considera que
Lefebvre deixa “interminavelmente aberta” as “outras” possibilidades de
produção do espaço, e o efeito disso é “deixar frustrantemente indefinidos os
espaços reais de alguma alternativa” (op. cit., p.240).
Há o dilema em se fazer a crítica à produção do espaço opressor, e não
querer proporcionar do mesmo modo um autoritarismo para propor um
fechamento a uma nova forma espacial, e, por isso, Harvey (2012)
compreende que Lefebvre não quis promover um ato autoritário e se recusou
a fazer recomendações específicas. É aí que está a crítica de Harvey (2012),
pois sem o fechamento não se materializa o espaço, não se coloca em
prática a alternativa, e, assim, não se chega a lugar nenhum, os anseios
permanecem “perpetuamente irrealizados” nas possibilidades infinitamente
abertas (p.240), considera o autor.
Foucault segue outro caminho, diz Harvey (2012), ele cunhou em 1966 o
termo “heterotopia” em seu livro “As palavras e as coisas”, mas nesta
publicação sua fala se restringiu aos aspectos da linguagem, afirma Harvey
(2012). O “conceito” de heterotopia foi proferido em 1967 numa palestra de
Foucault a arquitetos (FOUCAULT, 1967).
Para falar da utopia em Foucault (1967) primeiramente é preciso salientar
que ele não percebe a “utopia” da mesma maneira em que abordo em minha
tese, em que estou baseada em Bloch (1977). Foucault (1967, p.4) considera
a utopia “lugares sem uma localização real”, são “espaços irreais”. Como
Foucault (1967) se opõe às utopias, ele propõe o termo “heterotopia”, para
267

	
  

falar de lugares “efetivos”, lugares que são “localizáveis”.
Foucault (1967) estabelece uma relação entre a utopia e a heterotopia
através da analogia com o espelho. O espelho é uma utopia porque “o
espelho eu vejo a mim mesmo lá onde eu não estou, em um espaço irreal”
(FOUCAULT, 1967, p.4). Mas o espelho é também uma heterotopia, continua
o autor, “uma vez que o espelho existe realmente, e onde ele tem sobre o
espaço que eu ocupo uma espécie de efeito contrário” (op. cit.). E através do
espelho “eu me ausento do lugar onde eu estou”, e, ao mesmo tempo, eu
dirijo meus olhos a mim mesmo e me reconstituo, complementa o autor.
As heterotopias conforme Foucault (1967) são “espécies de utopias
efetivamente realizadas” em “lugares reais” que se pode “encontrar no interior
da cultura”, mas são lugares contestados e invertidos são “lugares que estão
fora de todos os lugares”. Foucault (1967, p.5), por exemplo, descreve
lugares que denomina de “heterotopias de desvio”, onde estão os indivíduos
cujo “comportamento é de desvio (transgressão) em relação ao meio ou à
norma exigida”, tais como as clínicas psiquiátricas e as prisões. Outras
heterotopias para Foucault (1967) são o cemitério, os bordeis, os museus, as
bibliotecas, lugares de feiras e festas, entre outros.
Harvey (2012) compreende a heterotopia de Foucault como uma “fuga”, a
fuga do “não lugar”, ao mesmo tempo é uma fuga das normas e estruturas
que “aprisionam a imaginação humana” (p.241). Na heterotopia há a
compreensão da heterogeneidade, identificam-se espaços “nos quais a
diferença, a alteridade e o ‘outro’ podem florescer ou ser concretamente
construídos”, explica Harvey (2012, p.241).
A heterotopia organiza uma parcela do mundo social de uma maneira
distinta do ambiente que a circunda. Essa ordenação fluída marca esses
espaços como Outro e lhes permite ser considerados um exemplo de
maneiras alternativas de fazer as coisas [...]. Logo, a heterotopia revela que
o processo de ordenação social é justamente processo, em vez de coisa
(HETHERINGTON, 199727 apud HARVEY, 2012, p.241-242).

Para Harvey (2012) a heterotopia é atrativa “em seu nível de superfície”, pois
estimula o pensar nas organizações espaciais em que a vida pode ser
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HETHERINGTON, K. The Badlands of Modernity: Heterotopia and Social Ordering.
London, 1997.
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vivenciada de modos distintos. São espaços onde a “outridade”, a alteridade
e suas alternativas podem ser exploradas em processos sociais já existentes
(HARVEY, 2012).
Porém, se por um lado Harvey (2012, p.243) considera que a heterotopia
promove uma melhor compreensão da heterogeneidade do espaço, por outro
lado ela “não oferece pistas sobre que aparência poderia ter um utopismo
mais espaçotemporal”. Harvey (2012) menciona que Foucault acabou não
desenvolvendo o conceito da heterotopia, chegando a mais tarde a “renegála”, e assim, para Harvey, a interpretação da heterotopia pode acabar sendo
banal, como uma “eclética mistura de espaços heterogêneos” (p.243).
Entretanto, a minha interpretação sobre a heterotopia de Foucault (1967) é
que ela é mais voltada a “lugares” do que ao “espaço” propriamente dito.
Foucault trata de lugares físicos, edificados, lugares presentes, reais,
“localizados”, e considera que as relações existentes em seu interior estão
“fora do padrão”, e, portanto, alí se estabelece um “outro lugar”.
Mas é distinta, ao meu ver, da noção mais ampla de “espaço” exposta por
Lefebvre. Em Lefebvre percebo uma visão reflexiva sobre os vários níveis de
relações, lógicas e percepções que perpassam e se sobrepõem na produção
do espaço em uma escala não necessariamente determinada, que varia de
espaços urbanos, suas extensões, até países e o mundo. Apesar disso,
pode-se aplicar tal reflexão a um território em particular, como o objeto
empírico desta tese. Compreendo que o espaço, de acordo com Lefebvre, é
composto por vários lugares e não-lugares, localizados e expandidos.
Soja (1999), por outro lado, percebe uma ligação entre a heterotopia de
Foucault e o seu conceito do “terceiro espaço”. Há similaridades e, ao mesmo
tempo há diferenças e incoerências entre a triplicidade do espaço de
Lefebvre28 e a heterotopia de Foucault, diz Soja (1999). Tal ambiguidade
mantém o terceiro espaço aberto e inclusivo, ao invés de confinado e
determinado por autoridades, continua o autor. Tal abertura é considerada
positivamente por Soja (1999), pois permite o movimento para novas
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Ver sobre a triplicidade do espaço de Lefebvre, e o terceiro espaço de Soja, no item 1.2.
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possibilidades e lugares, ao contrário de Harvey (2012) que busca alcançar
um fechamento.
Para Soja (1999) o principal é que tanto Lefebvre quanto Foucault
promoveram a abertura de uma visão alternativa da espacialidade, que
desafia os discursos e os formatos convencionais e estabelecidos do
pensamento espacial. Sem esta ampla e aberta visão o significado do
terceiro espaço não pode ser compreendido e se mantém a perspectiva
“taken-for-granted”, conclui o autor (p.163).
As visões alternativas “fantásticas” oferecem uma base para a mudança,
reconhece Harvey (2012). Para o autor estamos num mundo com voos
necessários da imaginação. A imensidão do mundo e suas complexidades
proporcionam muitas oportunidades, diz. Para Leroy et al (2002) a utopia é
considerada possível, necessária e desejável para repensarmos nossa visão
de mundo.
O desafio está, continua Harvey (2012), em “construir um utopismo mais
sólido que integre processo social e forma espacial” (p.257). É a “dialética de
utopismo”, capaz de operar espaço e tempo (op. cit.).
A tarefa é montar um utopismo espaçotemporal – um utopismo dialético –
que tenha raízes fincadas em nossas possibilidades presentes ao mesmo
tempo que aponta trajetórias diferentes para os desenvolvimentos
geográficos desiguais humanos (HARVEY, 2012, p.258).

Um dialético distinto, diz Harvey (2012), que aborda de modo “direto” e
“aberto” a “dinâmica socioespacial” e representa os “múltiplos processos
materiais” para transcender ou reverter, mesmo que no pensamento, “as
formas sociológicas impostas pela acumulação descontrolada do capital”
(p.262). Para Harvey (2012) se o pensamento permanecer inserido nas
circunstâncias materiais daquilo que se quer transpor, o movimento
revolucionário não liberta-se. Descobrir “reais possibilidades e alternativas” é
o seu ponto de partida (p.270).
Precisamos

avançar,

afirma

Harvey

(2012),

em

compreensões

compartilhadas através da “tradução”, também exposta por Santos (2011)
(ver a seguir no item 5.3), que vincula “diferentes construções e
representações discursivas do mundo”, é saber representar o “outro” e
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conhecer as nossas próprias instabilidades (HARVEY, 2012, p.320-321). Não
podemos ficar em conversações intermináveis, continua Harvey (2012), é
preciso

tomar

decisões,

ciente

das

limitações

e

de

que

existem

consequências não pretendidas.
O salto no desconhecido e na incerteza do resultado é uma enorme barreira
a vencer, observa Harvey (2012). Porém, deixar-se afetar pelas dúvidas,
manifesta Harvey (2012), nos faz perder a capacidade de refazer o mundo.
Para criar alternativas é preciso ter a capacidade de formular uma utopia, o
mundo para ser mudado necessita primeiro de uma utopia, afirma Vidal
(2010). Para o Mouvement Utopia (2010) a mudança é conduzida pela utopia
representada pela reflexão aliada à imaginação.
O próprio neoliberalismo é uma utopia imposta que quer servir de
pensamento único para toda a Terra, sua economia financeira é especulativa,
desconexa da economia real, considera Ramonet (1998). Precisamos da
“coragem da nossa mente”, reflete Harvey (2012), assim como fazem os
capitalistas, que através da “especulação” mantêm o seu sistema em
funcionamento por novos caminhos e espaços.
A lição é clara: enquanto nós arquitetos rebeldes 29 não conhecermos a
coragem de nossa mente e estivermos preparados para dar um mergulho
igualmente especulativo em algum desconhecido, também nós
continuaremos a ser objetos da geografia histórica (como abelhas
operárias) em vez de sujeitos ativos que levem conscientemente ao limite
as possibilidades humanas (HARVEY, 2012, p.334).

Harvey (1999) explica que Marx produziu um certo “utopianismo” quando
descreveu a relação entre os arquitetos e as abelhas. Para o autor, Marx
abre um “espaço criativo para a imaginação humana participar com um papel
construtivo e um papel-chave” (p.13-14, tradução nossa).
(...) não podemos dar um salto para além da dialética e imaginar que não
estamos imersos nos mundos institucionais e ambientes construídos que já
foram obra nossa – e limitados por eles. Não obstante, também não
podemos fugir à questão da imaginação, pois, como observou Marx30 (...) o
que distingue o trabalho humano e o pior dos arquitetos da melhor abelha é

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
29

Harvey (2012, p.262-263) utiliza das características da profissão do “arquiteto” - como
aquele que constrói e organiza espaços, busca ideais utópicos, que é capaz de criar novas
possibilidades de formas de vida social – e utiliza esta imagem como metáfora para todas as
pessoas na condição de agentes da reconstrução do mundo, da vida.
30
Marx K., edição de 1976. Capital, v.1. New York, p.283-284.
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que os arquitetos primeiro erigem uma estrutura na imaginação para depois
realizá-la em termos materiais (HARVEY, 2012, p.210).

As possibilidades são múltiplas, diz Harvey (1999), sobre como a vida pode
ser vivida. A exploração de “mundos possíveis” faz parte do pensamento
dialético, afirma Harvey (1999, p.56, tradução nossa), pois é um pensamento
em contínuo processo de questionamento, aberto.
Porém, Harvey (2012, p.303) retoma que o desafio do utopismo dialético é
desenvolver uma “linguagem materialmente assentada em condições
ecológicas e sociais”, e que as alternativas e possibilidades sejam
continuamente enfatizadas. Harvey (2012) defende uma revolução “históricogeográfica permanente” (p.331), e apesar de suas críticas, sua proposição
vem ao encontro do argumento de Lefebvre que diz: para mudar é preciso
uma prática social diferente nas obras da vida cotidiana, é preciso uma
arquitetura e urbanismo correspondente, uma produção do espaço
apropriado, em síntese, relações sociais novas e espaço novo (ver item
5.1.1).
Nosso mundo físico e social pode ser e tem de ser feito, refeito, e, se der
errado, refeito de novo. Onde começar e o que fazer são as interrogações
essenciais (HARVEY, 2012, p.366).

O SONHO desperto
Para Bloch (1977) o homem sempre sonhou desperto, o tempo todo, por uma
vida melhor, pois isso significa não se conformar com o mal existente, não se
conformar com a insatisfação, e assim, orientar-se para o futuro desejado.
Bloch (1977) diferencia o sonho “sonhado desperto” do sonho “noturno”.
Aquele desperto têm a necessidade de se comunicar com o exterior,
enquanto o sonho noturno é algo pessoal, difícil de relatar. Os sonhos de
melhora do mundo “sempre buscam sua exterioridade na sua interioridade”,
conforme Bloch (1977, p.79, tradução nossa).
Os sonhos sonhados despertos conduzem o “ainda-não-consciente” para o
“ainda-não-veio-a-ser”, ou seja, ao terreno utópico, considera Bloch (1977).
E, portanto, trata-se de estudar este terreno, levá-lo adiante e torná-lo
“objetivamente possível” (op. cit.).
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Duarte Júnior (2006, p.67) compreende a utopia como uma concepção do
que “ainda” não existe “com todo um arcabouço de vida prática sustentandoa”. Em outras palavras, Duarte Júnior (2006) considera utopia aquilo que não
deriva das estruturas institucionais existentes.
O interesse revolucionário, continua Bloch (1977), que conhece bem a sua
crítica do mundo, e sabe o quão diferente poderia ser, necessita do sonho
desperto para visualizar a melhoria do mundo, ligado à teoria e à prática, de
maneira objetiva. “O desejo utópico guia todos os movimentos por liberdade”
(BLOCH, 1977, p.xvi, tradução nossa).
O pensar está conectado ao existente, afirma Bloch (1977), pois “pensar
significa transpor” (p.xii, tradução nossa), e não se pode transpor o vazio,
levado por uma fantasia, de modo abstrato, continua. “O verdadeiro
ultrapassar conhece e ativa a tendência inserida na história, no curso
dialético” (op. cit, p.xii, tradução nossa), a compreensão do autor é em termos
“dialéticos-materialistas” (p.xviii).
O MUNDO aberto
A consciência “progressiva” trabalha com a concepção do mundo aberto, em
“processo”, considera Bloch (1977). Um mundo que está situado para frente é
pleno de consciência do que “ainda-não-é”. O impulso para algo diferente
existe justamente porque o mundo é aberto, diz Bloch (1977, p.284), pois o
impulso não existiria no meio de “muros esmagadores”.
A visão para além “se configura de forma mais aguda a medida que fica cada
vez mais consciente” (op. cit., p.133, tradução nossa). A visão do sonho vai
se tornando mais autêntica e lúcida, e, a partir daí, a “razão” (no sentido de
ato consciente) começa a se manifestar; o “ainda-não-consciente” se
transforma em um “ato consciente”, e se torna conhecido (BLOCH, 1977).
(...) e com ele [ato consciente] se chega ao ponto em que precisamente a
esperança, esse peculiar efeito de espera do sonho para frente, não
aparece mais como um mero movimento circunstancial de encorajamento,
mas como “consciência-conhecida”, como “função utópica” (BLOCH, 1977,
p.133, tradução nossa).

Bloch (1977) fala de uma esperança-concreta, consciente. Costa (2009, p.4)
explica que a esperança a que Bloch se refere não trata de um sentimento
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autônomo, mas de um modo “consciente-ciente” que possui sua “função
utópica”, e tal princípio utópico “sempre fez parte do processo do mundo”. A
esperança é uma “intenção para uma possibilidade que, todavia, ainda não
chegou a ser”, que deve ser apreendida concretamente, de forma
determinante na realidade objetiva (op. cit., p.xv, tradução nossa).
Um ainda-não vive por toda a parte: tanto há o homem que ainda não é
consciente, como há o mundo que ainda não veio a ser (BLOCH, 1977,
p.234, tradução nossa, grifo nosso).

Os conteúdos das “funções utópicas” se manifestam em representações, diz
Bloch (1977). O autor explica que não se trata de uma fantasia de
“caprichos”, mas de representações que antecipam “psíquicamente” o que
“ainda-não-é” em possibilidades reais futuras. O sonho desperto é, para
Bloch (1977), a antecipação do “realmente possível”.
(...) assim como o homem é, sobretudo, a criatura que transpõe o possível e
o coloca diante de si, assim também sabe que o possível não coincide com
o vago, que precisamente o seu caráter aberto não é em absoluto um
capricho (BLOCH, 1977, p.217-218, tradução nossa, grifo nosso).

Como o mundo para o autor (op. cit.) é aberto, com relações dinâmicas, a
realidade também é vista como processo, e somente este processo poderá
diferenciar uma utopia de uma ilusão, complementa. Os elementos
antecipadores da utopia são parte constitutiva da realidade, diz. Bloch (1977)
considera que o avanço para o novo deve ser dado passo a passo. Porém, o
autor ressalta que “nem tudo é possível e realizável em qualquer momento; a
falta de condições não somente atrasa, como fecha o caminho” (p.197,
tradução nossa, grifo nosso).
O possível pode acontecer ou converter-se em nada, continua Bloch (1977),
ele não é completamente condicionado, não é completamente determinado, é
o incerto. O “realmente possível” para Bloch (1977, p.188-189) não tem todas
as suas condições reunidas, é algo que necessita amadurecer, é móvel,
modificável, ele lida com novas “condições” que surgem e com as existentes,
é inconcluso.
(...) tudo é possível alí onde as condições existentes são parcialmente
suficientes, mas também é verdade, pela mesma razão, que tudo é de fato
impossível alí onde as condições não existem em absoluto. Neste caso a
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imagem final se mostra como ilusão, tanto subjetiva como objetivamente
(...) (BLOCH, 1977, p.197-198, tradução nossa, grifo nosso).

Bloch (1977) menciona a necessidade de “condições existentes”, e a partir
desta compreensão eu exploro o significado da palavra “utopia”:
Utopia: palavra grega em suas origens (“u” e, “topos”) etimologicamente
significa lugar que não existe, porém podemos nos dirigir a ele (FUENTE,
2010, p.58, tradução nossa).

Expresso que a minha compreensão do lugar que não existe, ou seja, o “não
lugar”, não significa que não possa existir, mas significa algo que “não tem
lugar” em determinado “espaço-tempo”, ou conforme Bloch, significa um lugar
que “não tem condições existentes”, mas pode vir a ter. Eu me refiro a
“condições” um determinado contexto sociopolítico, um determinado tempo,
um determinado espaço (retomo aqui o utopismo dialético “espaçotemporal”
de Harvey). Considero, portanto, que podem ter “condições existentes” em
algum “outro” espaço social, já presente ou a ser transformado.
Assim, o conceito de utopia que estou utilizando nesta pesquisa é uma utopia
que não tem lugar, que não cabe “dentro” do espaço abstrato, mas pode vir a
ser realidade, ou já o é, em outros espaços que proporcionem as condições
para a sua existência.
Falar em utopia significa, então, falar em querer “mudar a realidade”, mudar
as condições existentes dentro de determinado espaço. Ou seja, se o “aindanão-veio-a-ser” em determinadas condições, for “já-o-é” em outras condições,
lá não é utopia, é realidade presente. Do mesmo modo, quando o “ainda-nãoveio-a-ser” de Bloch, tornar-se “veio-a-ser”, o desejo deixa de ser utopia,
pois, como já dito, “utopia” é a busca por querer mudar a realidade. E ao
alcançá-la, outras surgirão no horizonte.
Ela está no horizonte – disse Fernando Birri – Me aproximo dois passos; ela
se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte se distancia dez
passos mais além. Por mais que eu caminhe, nunca a alcançarei. Para que
serve a utopia? Serve para isso: para caminhar (GALEANO31 apud VIDAL,
2010, p.9, tradução nossa).
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Fala do escritor uruguaio Eduardo Galeano.
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Para alcançá-la, Bloch (1977) considera a capacidade “ativa” do homem um
condicionante, pois a ação, a “valentia”, promovem o predomínio da
esperança sobre o temor. Para mudar esta realidade, ou seja, transformar a
sociedade em que se vive - interesse de toda a população, salvo os 3% dos
privilegiados diz Castoriadis (1998) – é preciso a “ação” dessa imensa
maioria, na direção da autonomia, de um outro grande “imaginário”
(CASTORIADIS, 1998, p.56).
É possível transformar essa realidade diz o Entrevistado-F, “eu sou a pessoa
da esperança, e que acredita sempre em mudar!” A mudança acontece com
“persistência”, com “novas formas de se fazer buscas”, “arriscando”, com
“uma luta de não desistência, de resistência!” (ENTREVISTADO-F). Para
mudar são necessárias:
ideias diferentes (...) pensamentos diferentes (...) [mas] o como mudar, o
como fazer, eu também não sei, então estão surgindo as coisas, é pelo
diálogo, (...) porque ninguém sabe, é quando a gente vai colocando as
ideias e discutindo é que vai nascendo a possibilidade (...) e está nascendo
do grito, do basta! Não quero mais isso, não quero mais aquilo! Não quero
que esgotem os meus recursos naturais, não quero uma educação que me
veja como número, não quero (...) consumir, ter e descartar (...).
São essas mudanças na maneira mesmo do uso das coisas, do dia-a-dia,
da minha vida no cotidiano, (...) é o desejo de mudança, (...) e pelo diálogo
descobrindo, (...) [a mudança] está nascendo desse diálogo de luta
(ENTREVISTADO-F).

É preciso o engajamento do homem para que a utopia concreta se torne real,
reforça Vieira (2007), a partir de Bloch. Esta ação posta em relação “madura”
com a práxis, com “a possibilidade da história e do mundo inconclusos”, pode
promover a passagem da “possibilidade real” para a “realidade” (BLOCH,
1977, p.241, tradução nossa).
Segundo a linha de reflexão de Bloch, a utopia não é algo fantasioso,
simples produto da imaginação, mas possui uma base real, com funções
abertas à reestruturação da sociedade, obrigando a militância do sujeito,
engajado em mudanças concretas, visando à nova sociedade. Assim, a
utopia se torna viável à medida que possui o explícito desejo de ser
realizada coletivamente (VIEIRA, 2007, p.2).

5.2.1 Resistência propositiva
A resistência do direito de dizer não na Serra do Gandarela está inspirando
outros movimentos, inclusive em outras regiões de Minas Gerais, expressa o
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Entrevistado-B, o MPSG está sendo demandado para trocar experiências
com outros grupos. Mas um dos motivos é o fato de que o MPSG não apenas
diz “não”, ele traz uma resistência propositiva considera o Entrevistado-B.
O Gandarela virou um exemplo de resistência, diferente da resistência
tradicional, porque a resistência tradicional é contra algo, ela raramente é
propositiva. E o diferencial do Movimento pelo Gandarela é uma resistência
que o principal não é o “contra” a mineração, mas o “a favor” do Parque, a
favor da Reserva, da RDS. (...) O próprio ponto de equilíbrio do Movimento
entre essas diversas visões foi justamente este, que nós seríamos uma
resistência propositiva, (...) nós não somos da turma “do contra”, nós somos
do “a favor de outra coisa”. (...) e isso inspirou muita gente
(ENTREVISTADO-B).

“O importante não é fazer um movimento contra o empreendimento”, mas
apresentar uma outra proposta para o lugar, diz o Entrevistado-E, “e aí veio a
ideia do Parque”, que contrapõe o projeto da mineração com “o nosso projeto
para a região”, diz, “vamos disputar projetos”. É importante mostrar uma outra
proposta, “numa outra lógica”, que inclusive em termos econômicos é melhor,
afirma.
A concepção era a seguinte: não vamos batalhar para não ser a mineração,
vamos batalhar por um projeto que nós queremos para a região. (...) O que
nós temos aqui de patrimônio, (...) de riqueza, (...) de hídrica, de
biodiversidade, (...) justifica isso aqui [a Serra do Gandarela] como um
patrimônio permanente (ENTREVISTADO-E).

Esta postura do MPSG conseguiu superar a percepção que Dupuy tinha em
1981 sobre os “ecologistas”, descrevendo-os como indivíduos que tinham
mais recusas do que proposições concretas. Diferente de uma esquerda
marcada pela crítica, agora se exige o contrário, diz Lang (2011), trata-se da
construção de propostas, busca de caminhos, e para tanto é preciso unir
esforços, “para pensar o que até agora parecia impensável” (p.18, tradução
nossa).
Nós somos contra a mineração lá, mas o nosso principal não é esse, o
nosso principal (...) é esse a favor de algo novo, que foge dos padrões, (...)
é ser a favor da vida, da água, e isso é muito mais agregador do que ser
contra algo (ENTREVISTADO-B).

Esta postura permitiu um maior aceite e apoio popular, que não seria possível
com um discurso de que “não queremos a mineração”, observa o
Entrevistado-B. Inclusive porque a “maior parte da sociedade mineira não tem
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noção do que é a mineração” considera o Entrevistado-B, tem “a mídia que
abafa o que acontece nessas áreas onde estão as mineradoras”, diz.
Além disso, no contexto de Minas Gerais, há muito “medo em se posicionar
contra a mineração”, pois há o interesse econômico e das prefeituras, diz o
Entrevistado-B. Mas o “a favor” do Parque permitiu até que muitos
funcionários da Vale tenham assinado o abaixo-assinado para a criação da
UC, “mesmo sabendo que aquilo vai contra a mina”, o ser a favor “é
agregador”, reforça o Entrevistado-B.
O Entrevistado-B também considera que o MPSG se tornou um referencial
brasileiro de resistência contra a mineração devido às suas vitórias “inéditas”.
Ações do MPSG já tiveram repercussão em reportagem jornalística nacional,
diz o Entrevistado-E, e, inclusive, internacionais. “Em tese eu acho que a
gente já venceu a Vale no Gandarela”, já vencemos a “voracidade
econômica”, e a própria “correlação de forças”, diz o Entrevistado-E, que
considera que o MPSG “em si já é uma vitória” pelo o que conseguiu até o
momento.
Está se conseguindo parar um empreendimento minerário por mais de quatro
anos no Brasil “por causa de um movimento de resistência”, diz o
Entrevistado-B. Isso “causa uma estranheza até do governo federal”, reflete o
Entrevistado-B, é uma resistência contínua, propositiva e que demanda do
próprio governo federal a criação do mosaico de UCs. “Para nós já é uma
vitória

o

Gandarela

estar

como

está,

imexível

e

preservado”

(ENTREVISTADO-E).
Se fosse outra etapa da história, e se não fosse o Movimento, eu diria para
você que nós já estaríamos com o Projeto [Apolo] lá operando [há muito
tempo] (ENTREVISTADO-E).

Impedir a continuidade do licenciamento foi possível graças ao MPSG,
considera o Entrevistado-E, que destaca a “força dos argumentos
levantados”, uma “argumentação embasada”, “sólida”. O empreendedor tem
os seus argumentos, disse o Entrevistado-E, mas “ele não consegue negar
os nossos”, não consegue “rebater”, pois não é possível negar os impactos
que causaria, e nem negar as riquezas naturais e históricas do lugar, e
mesmo “o Estado não tem como rebater”, e eles acabam ficando limitados
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aos seus argumentos econômicos. “É uma questão de escolha, (...) uma
escolha política”, que a sociedade deveria fazer sobre “o projeto” que ela
entende que é melhor para ela (ENTREVISTADO-E).
O Gandarela já seria hoje uma terra arrasada se não fosse o Movimento, se
não fosse a sociedade, (...) o Movimento já é, pelo volume, pela proporção
que ele assumiu, pela dimensão que ele assumiu, o Movimento já é um
exemplo emblemático, é um emblema (ENTREVISTADO-D).

É a “estratégia propositiva que fez toda a diferença” para se conseguir a
vitória de segurar a mineração por anos, senão ela já estaria acontecendo,
expõe o Entrevistado-B. O Parque “é inevitável”, porque foi “construído
socialmente”, a luta que se tem travado é sobre os seus “limites”, sua
“dimensão”, diz o Entrevistado-E, e isso é uma vitória porque é um “projeto
da sociedade”, que se sustenta por si, e mostra que “temos um outro olhar”.
É isso que está em jogo, é essa escolha, é essa visão de mundo, é essa
concepção de que somos capazes de também propor alternativas
(ENTREVISTADO-E).

O MPSG conseguiu mostrar que “é possível frear a mineração”, pois antes a
resistência estava baseada em acordos, não era vislumbrada uma resistência
que parasse com a mineração em Minas Gerais, e hoje sim, expressa o
Entrevistado-B.
Quando a gente começou com o Gandarela não havia perspectiva
diferente, a não ser a da mineração, (...) as resistências historicamente
foram massacradas, atropeladas, (...) e as pessoas diziam assim para a
gente: “O quê? Vale do Rio Doce? Vocês não vão conseguir isso nunca!
(...) Vocês estão querendo lutar contra a Vale? Contra a mineração em
Minas Gerais? Isso é surreal.” Pois era surreal naquela época, e hoje as
pessoas já veem que é viável sim, que é palpável sim, a possibilidade de
um outro tipo de futuro, de outro tipo de economia, de recursos, (...) mas
era uma coisa impensável. (...) “Em Minas Gerais mineração ninguém
segura, é impossível”, diziam, o máximo que se podia fazer era algum
acordo, e era o que historicamente acontecia mesmo, era impossível
(ENTREVISTADO-B).

E assim se faz possível o sonho, continua o Entrevistado-B:
(...) E hoje as pessoas já conseguem sonhar em outras coisas que não a
mineração, e isso mexe muito com o imaginário das pessoas, e quando
você imagina algo, projeta algo, aquilo torna-se muito mais viável a que
ocorra realmente. Quando você já entra numa guerra sabendo que vai
perder, você não se prepara realmente para esta guerra (...). Então o
Gandarela trouxe essa nova perspectiva: é possível ganhar (...) trouxe uma
outra perspectiva que não estava tendo até então (ENTREVISTADO-B).
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“A utopia é aquilo que é difícil (...) agora, mas não necessariamente para o
futuro”, define o Entrevistado-C.
Eu luto porque a utopia é a necessidade do futuro. Eu tenho uma
necessidade de ter um futuro para a vida. (...) Porque eu não sairei dessa
luta, e dessa vida, se eu não lutar contra esse tipo de manipulação que
existe. (...) Pois o que está acontecendo é um absurdo contra a vida
(ENTREVISTADO-D).

Mas o desestímulo para a luta é constante diz o Entrevistado-F, ele é muitas
vezes questionado sobre “ainda” estar lutando contra a Vale no Gandarela,
visto que a empresa já está realizando atividades na região, já está
comprando maquinário, diz. Em visita à região observa-se que a empresa já
arrumou algumas estradas, colocou guaritas, inclusive cancelas que
necessitam do registro de cada pessoa e do automóvel que quer utilizar
daquelas estradas. “Mas a luta continua”, enfatiza o Entrevistado-F, pois
temos “todas as condições” de acabar com as intenções da Vale para a Serra
do Gandarela.
Essa luta é a utopia, e ela não está lá longe não, ela está aqui, no nosso
fazer, no acordar a cada dia (...).
A utopia é o ser no cotidiano, levando todos os ideais para as ações mais
simples, (...) ela é palpável, ela é vivenciada, (...) ela é possível porque ela
é intenção, e a intenção vive (...).
A intenção promove mudanças, e a água é um elemento carreador de
intenções (...) (ENTREVISTADO-F).

“A busca por essa qualidade de vida é a utopia, é a guerra em si, e ela é real,
buscar essa utopia é fazer a utopia”, mesmo com todo o contexto em que é
preciso estar na contramão, é “estar lutando com a esperança, (...) a garantia
da sustentação da vida” (ENTREVISTADO-F).
Na verdade a utopia se resume: eu preciso de água pura para beber. É a
utopia mais concreta (...) o que a gente está falando é isso: eu preciso da
água pura (ENTREVISTADO-F).

5.3 PARADIGMAS, realidades, sentimentos e espiritualidade
Duarte Júnior (2006) nos alerta que não devemos falar de “realidade”, mas de
“realidades” no plural. Pois o mundo apresenta-se diferente cada vez que
olhamos para ele sob outra perspectiva, outra intenção, outras formas de
consciência e de se postar diante dele, diz o autor.
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A realidade é construída no encontro entre o homem e o mundo onde vive,
continua Duarte Júnior (2006). O paradoxo está na condição em que o
homem se coloca como submetido à realidade, conduzido por forças naturais
ou sociais “sobre as quais ele não tem e não pode ter algum controle” (op.
cit., p.14). O autor explica que mesmo as forças naturais estão sujeitas a
nossa maneira de percebê-las, interpretá-las e estabelecer relações.
(...) trata-se , em última análise, de se questionar o sentido da vida humana,
vida que, dotada de uma consciência reflexiva, construiu seus conceitos de
realidade, a partir dos quais se exerce no mundo e se multiplica, alterando a
cada momento a face do planeta. (...) o homem é o construtor do mundo, o
edificador da realidade (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.14, grifo no original).

Em paralelo à percepção da realidade está a da “verdade”, diz Duarte Júnior
(2006). As diferentes formas de se relacionar e perceber o mundo
demonstram também os diferentes valores, continua o autor, em sintonia com
o conceito de “linguagens de valoração” expressos por Healy et al (2013) (ver
item 4.3.1).
Os sentidos dados ao mundo, conforme Duarte Júnior (2006, p.19), é
possível graças à linguagem, definida como o “sistema simbólico pelo qual se
representa as coisas do mundo, pelo qual este mundo é ordenado e recebe
significação”, é uma consciência simbólica, linguística. “Aquilo que não tem
nome não existe, não pode ser pensado” (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.22).
Por esta razão muitos novos conceitos ainda precisam ser construídos, tal
como os conceitos que são elaborados pelas organizações de justiça
ambiental em defesa de suas lutas, alguns deles mostrados em MartínezAlier et al (2014).
Mas Duarte Júnior (2006) observa que mesmo sendo a linguagem o sistema
fundamental de significação do mundo, além dele foram desenvolvidos
outros, como a matemática, as artes, etc. De qualquer forma, tratam-se de
significações dadas ao mundo pelo homem através dos meios de expressão
e comunicação de símbolos que ele mesmo criou e que lhe dá poder. É o
“poder simbólico” de Bourdieu (2004; 2007) (ver a seguir no item 6.1.2).
Assim, o real será sempre um produto da dialética, do jogo existente entre a
materialidade do mundo e o sistema de significação utilizado para organizálo (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.28).
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E por que a realidade não é outra? Santos (2011) desenvolve formulações
epistemológicas, teóricas e políticas na direção da “emancipação social”. Em
especial, ele faz da epistemologia a sua ênfase explanatória. Aqui, apresento
um recorte de suas críticas e propostas sobre a construção da realidade.
Santos (2011, p.19) afirma que estamos num momento de transição, pois
“temos problemas modernos para os quais não temos soluções modernas”.
Por outro lado, o novo pensamento se faz a partir do velho, pois não se pode
pensar a partir do nada, o avanço é incentivado por Santos (2011, p.43)
através do exercício da nossa capacidade de “imaginação epistemológica”.
Para tanto, o autor expõe as barreiras do nosso pensamento, denominadas
de “monoculturas”; e as suas propostas de superação, as “ecologias”,
mostradas a seguir.
A racionalidade que domina o Norte tem uma enorme influência no mundo,
nas concepções de vida, maneiras de pensar, e em nossa ciência, diz Santos
(2011). Mas a compreensão do mundo é muito mais ampla do que a ciência
ocidental, por isso não podemos nos limitar nela, continua o autor.
Duarte Júnior (2006, p.87) concorda com Santos (2011) ao dizer que é
preciso desmistificar a ciência como definidora do real. Tudo o que não vem
da ciência ou da tecnologia, sua “filha direta”, é desmerecido de respeito, é
desqualificado, pois se trata “tão somente de ‘filosofia’, ‘poesia’, ou simples
superstição ou misticismo” (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.86). Porém, a ciência
“é apenas uma das formas de se construir e entender a realidade”,
especialmente nas ciências humanas, diz Duarte Júnior (2006, p.87).
Bourdieu (2010) critica que os “dominantes”, os “tecnocratas” trazem consigo
as noções da “razão”, e esta é a luta política da atualidade, diz. Assim, cada
vez mais são necessárias “justificativas técnicas”, “racionais”, da “ciência”,
para dominar, considera Bourdieu (2010). E, os próprios dominados são
forçados a cada vez mais utilizar-se da razão para defender-se contra a
dominação, observa o autor.
(...) não é simplesmente de um conhecimento novo que necessitamos; o
que necessitamos é de um novo modo de produção de conhecimento. Não
necessitamos de alternativas, necessitamos é de um pensamento
alternativo às alternativas (SANTOS, 2011, p.20).
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Santos (2011, p.25) chama a racionalidade dominante ocidental de
“indolente, preguiçosa, que se considera única, exclusiva, e que não se
exercita o suficiente para poder ver a riqueza inesgotável do mundo”.
Inclusive o autor publicou um livro sobre esta temática (SANTOS, 2000).
Através da sua explanação da razão indolente, Santos (2000; 2011) explica
por que temos dificuldade de pensar a existência de outras realidades. A
razão indolente tem uma concepção do presente muito curta, restrita, que
desperdiça a experiência, “deixa de fora muita realidade” afirma Santos
(2011, p.26), ao que chama de “razão metonímica”.
Como se pode demonstrar que realmente há muitas outras realidades fora
dessa realidade? (...) muito do que não existe em nossa realidade é
produzido ativamente como não existente, e por isso a armadilha maior
para nós é reduzir a realidade ao que existe. Assim, de imediato
compartimos essa racionalidade preguiçosa, que realmente produz como
ausente muita realidade que poderia estar presente (SANTOS, 2011, p.28,
grifo nosso).

Para combater a “razão metonímica” Santos (2011) sugere utilizar a
“Sociologia das Ausências”, uma sociologia que mostra que o que não existe
“é produzido ativamente como não existente” (p.28-29). O autor descreve
cinco modos de produção das ausências na racionalidade dominante
ocidental. Santos (2011, p.29 até 32) se refere à cinco “monoculturas”,
apresentadas a seguir em síntese:
(i)

a “monocultura do saber e do rigor” que desqualifica e invisibiliza
conhecimentos que não são científicos, é a “ignorância”;

(ii)

a “monocultura do tempo linear” que apresenta somente uma direção
para a história: a de que os “países desenvolvidos estão na dianteira”
(p.29);

(iii)

a “monocultura da naturalização das diferenças” é a classificação
social de “inferioridades” que geram a “hierarquia”, é “não saber
pensar diferenças com igualdade” (p.30);

(iv)

a “monocultura da escala dominante” que considera que todas as
ideias são válidas independente do contexto, é o “universalismo” e a
“globalização”, que cria as ausências do particular e do local;
283

	
  

(v)

a “monocultura do produtivismo capitalista” é a lógica produtiva de
somente um modo, um ciclo de produção para o trabalho humano e
para a natureza, ou seja, é a produtividade mensurada em uma forma
de produção, o autor exemplifica ao mencionar os fertilizantes que
“mudaram o conceito de produtividade da natureza”, que de outra
forma é considerada “improdutiva” (SANTOS, 2011).

Lefebvre (1975) dialoga com as “monoculturas” de Santos (2011), ao que
denomina de “poderes redutores”.
A crítica aos poderes redutores por Henri Lefebvre
Lefebvre

(1975)

critica

os

“poderes

redutores”,

pois

eles

são

homogeneizantes, tais como os modelos, as tendências de centralidade, a
ideologia do produtivismo e do crescimento ilimitado, que fazem uso da
técnica, da ciência, de uma determinada racionalidade. Estes poderes
destroem aquilo que é particular, as particularidades, que são as possíveis
“diferenças” (LEFEBVRE, 1975).
Lefebvre (1975) também cita “atitudes redutoras”, como por exemplo, atitudes
intelectuais que negam a diferença, negam aquilo que está fora do padrão
determinado. Essas atitudes acabam justificando ações destrutivas que
buscam eliminar, enfraquecer a existência da diferença, além disso, essas
atitudes redutores são dissimuladas, afirma Lefebvre (1975), para esconder o
que difere.
Lefebvre (1975) descreve alguns processos e procedimentos do que
denomina de “modelos redutores” que buscam produzir uma “redução
generalizada” manifestada na ideologia e na prática (política e técnica).
Dentre os “modelos redutores” apresentados por Lefebvre (1975), destaco: a
redução do “conhecer” ligada à informação; a redução simultânea da “ação e
reflexão” a esquemas operacionais e táticos; a redução dos “atos e
situações” ao identificável e classificável; a redução do “risco” ao aleatório; a
“redução do possível ao provável (separando o possível-impossível, o
imaginário, o utópico, a transgressão)” (op. cit., p.64, tradução nossa).
Observo que diferente da abordagem de Santos (2011) sobre o “saber”, para
Lefebvre (1991) o “saber” está vinculado ao poder, que é diferente do
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“conhecer” que não reconhece o poder, diz. Conforme Lefebvre (1991), o
saber “puro”, que basta a si mesmo, que classifica o objeto, é um saber
“redutor do conteúdo”, pois suprime as diferenças.
A redução trata da sistematização, quantificação e simulação em seus
“esquemas”; e o formalismo, funcionalismo e estruturalismo em suas
“ideologias”, de acordo com Lefebvre (1975). Há a redução da diferença ao
indiferente, ao repetitivo; do complexo ao simplificador, do plural ao
monótono, considera o autor. Lefebvre (1991) menciona que o reducionismo
levado ao extremo provoca a redução do tempo ao espaço, a redução do
valor de uso ao valor de troca, dos objetos aos signos, a redução do
movimento dialético a uma lógica, do espaço social ao espaço mental.
A redução aparece assim, como o instrumento teórico e prático, ideológico
e estratégico, da conquista do poder. O projeto redutor se situa sobre o
trajeto da vontade do domínio (LEFEBVRE, 1975, p.65, tradução nossa).

A redução e o reducionismo são meios a serviço do Estado e do poder
político, pois reduzem inclusive as suas contradições e os conflitos, afirma
Lefebvre (1991). Já as pessoas, dos diversos grupos e classes, sofrem
desigualmente os efeitos das múltiplas reduções, das suas capacidades,
ideias, seus valores, inclusive do seu espaço e seu corpo, continua o autor.
O “poder repressivo”, conforme Lefebvre (1975), serve-se dos modelos e das
instituições para eliminar o que sobressai, aniquilar com o que escapa.
Lefebvre (1975) retoma Marx que critica a política e seu poder redutor. Os
sujeitos são reduzidos a uma passividade, eles obedecem e imitam os
“modelos”, identificando-se falsamente (LEFEBVRE, 1975).
Inclusive, Nasser e Fumagalli (1996) abordam que Lefebvre propõe a
substituição da classificação do mundo segundo “modelos” para o caminho
das “vias”, pois a “via” não impõe, ela propõe. Lefebvre (1975) explica que a
via se constrói, se distingue, numa invenção cotidiana; as vias se diferem,
são a diferença.
O valor de uso, que constitui o mundo social, não pode deixar-se reduzir,
afirma Lefebvre (1975). O conflito “redução-diferença” no plano teórico
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corresponde na prática às lutas sociais e políticas travadas entre os “poderes
homogeneizantes” e as “capacidades diferenciais”, expressa o autor.
As “ecologias”
Santos (2011) sugere inverter a situação das “monoculturas”, pois elas
invisibilizam e descredibilizam muita experiência social, “temos que fazer que
o que está ausente esteja presente” (p.32), trata-se de uma “sociologia
insurgente”, em que se substitui as “monoculturas” por “ecologias”. As
“ecologias” são apresentadas a seguir, conforme Santos (2011, p.32 até 36),
elas estão na direção da “diferença” de Lefebvre (1975).
(i)

a “ecologia dos saberes”: é dialogar o saber científico com o “saber
laico, com o saber popular, com o saber dos indígenas, com o saber
das populações urbanas marginais, com o saber camponês” (p.33).
As “pessoas simples” são cheias de sabedoria, diz o Entrevistado-F.

(ii)

a “ecologia das temporalidades”: é saber que existem outros tempos
além do linear, existem tempos estacionais e o tempo dos
antepassados no presente, existentes em culturas da África e da
América Latina, por exemplo;

(iii)

a “ecologia do reconhecimento”: é “descolonizar nossas mentes”
(p.35), é saber distinguir a diferença do que é produto da hierarquia e
o que não é, e esta última, a verdadeira diferença, reconhecê-la como
tal, e não homogeneizá-la;

(iv)

a “ecologia da ‘transescala’”: é articular as escalas locais, nacionais e
globais, é saber “ver através das escalas” (p.36);

(v)

a “ecologia das produtividades”: é recuperar e valorizar os sistemas
alternativos de produção, tais como as “organizações econômicas
populares”, as “cooperativas operárias”, a “economia solidária”, etc.
(SANTOS, 2011).
Utopia Crítica

Outra manifestação da razão indolente é a “razão proléptica”, que já conhece
o seu futuro “infinito”, “homogêneo”, que na razão ocidental é “o progresso, o
desenvolvimento, (...) é mais crescimento econômico” (SANTOS, 2011, p.26).
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Na sua crítica da razão proléptica, Santos (2011) quer substituir um futuro
infinito

homogêneo

“por

um

futuro

concreto,

de

utopias

realistas,

suficientemente utópicas para desafiar a realidade que existe, mas realistas
para não serem descartadas facilmente” (SANTOS, 2011, p.37).
Esta crítica é feita por outra sociologia insurgente, é a “Sociologia das
Emergências”, conforme denomina Santos (2011). É reconhecer as
possibilidades que existem no presente, possibilidades emergentes que estão
invisíveis, diz o autor (op. cit.). Santos (2011, p.37-38) quer “ampliar
simbolicamente as possibilidades de ver o futuro a partir daqui”.
A Sociologia das Emergências produz experiências possíveis, que não
estão dadas porque não existem alternativas para isso, mas são possíveis e
já existem como emergência (SANTOS, 2011, p.38).

Neste sentido está o caso da Serra do Gandarela, uma possibilidade
presente que existe como emergência, ainda mais por se tratar de recurso
não-renovável e do comprometimento de reservas de água. É preciso
reconstruir as possibilidades da “utopia crítica”, para que substitua a atual
“utopia conservadora”, afirma Santos (2011, p.53-54).
A utopia do neoliberalismo é conservadora, é a utopia de que a fome, os
problemas do mundo ainda não estão resolvidos porque “o mercado não
conseguiu se expandir totalmente”, afirma Santos (2011), mas o “problema
estará resolvido” quando o fizer. É preciso mudar radicalmente esta utopia,
considera o autor.
A hegemonia é uma tentativa de criar consenso baseada na ideia de que o
que ela produz é bom para todos. Mas houve uma mudança nessa
hegemonia, e hoje o que existe deve ser aceito não porque seja bom, mas
porque é inevitável, pois não há alternativa. Isso, a meu ver, torna ainda
mais importante a necessidade de uma utopia crítica (...) (SANTOS, 2011,
p.55).

Para Harvey (2012) incomoda a frase do auge de Margaret Thatcher, que
dizia: “não há alternativa”, pois ela gera um potente inibidor da ação que
bloqueia a busca de alternativas, traz uma sensação de impotência. O autor
crê que no atual momento da história devemos ultrapassar este obstáculo e
permitir o “otimismo do intelecto” para abrir novos caminhos. “Sem
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esperança” é que “não há alternativa”, fala Harvey (2012) citando Ernst
Bloch.
São utopias realistas que partem de um futuro concreto inspiradas pela
ecologia dos saberes, encontradas em pistas nas organizações, movimentos
e povos historicamente marginalizados, expressa Gaudêncio Frigotto na
apresentação do livro de Santos (2011).
Dentre os demais desafios lançados por Santos (2011, p.57) para a
emancipação social está o desenvolvimento de “subjetividades rebeldes”, e
não apenas conformistas. É preciso ter a consciência dos obstáculos, mas
também possuir a vontade de ultrapassá-los (op. cit.).
Além disso, essa subjetividade, conforme Santos (2011, p.58), considera não
somente a dimensão racional dos argumentos, mas também a “mítica”, “que
é a emoção, a fé, o sentimento”, há uma “dimensão emocional” do
conhecimento. É preciso introduzir a “paixão, a “vontade”, a “emoção” na
racionalidade ocidental, diz o autor, e para tanto, a relação com a prática é
indispensável. Santos (2011) reforça, assim como Lefebvre e Bourdieu, que a
teoria e a prática devem andar juntas, pois a sua discrepância é nociva para
ambas.
Santos (2011) considera que com a Sociologia das Ausências e a Sociologia
das Emergências vai aparecer uma “enorme quantidade de realidade que
não existia antes” (p.38). Para produzir sentido nesta realidade mais rica,
mas também fragmentada e caótica, sem que seja imposta uma teoria geral,
Santos (2011, p.39) propõe o “procedimento de tradução”, o que também foi
exposto por Harvey (2012) (ver item 5.2).
(...) é traduzir saberes em outros saberes, traduzir práticas e sujeitos de uns
aos outros, (...) sem homogeneização.
(...) [é] criar inteligibilidade sem destruir a diversidade (...) Porque há muitas
linguagens para falar de dignidade humana, para falar de um futuro melhor,
de uma sociedade mais justa.
(...) [é dar] sentido a um mundo que não tem realmente um sentido único
(SANTOS, 2011, p.40-41).

E, Harvey (2012) bem sintetiza:
Os conhecimentos são e podem ser construídos numa variedade de
formas, e o modo como são construídos desempenha um papel crucial em
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nossa capacidade de interpretar e de compreender nossa forma de ser no
mundo (HARVEY, 2012, p.294).

O mundo se apresenta para nós de acordo com o nosso ponto de vista,
lembra Duarte Júnior (2006). Novas e velhas formas de linguagens, formas
de perceber, conhecer e ser no mundo estão sendo criadas e resgatadas.
Nas falas dos entrevistados observamos conexões com paradigmas que
estão no centro do debate de uma “nova civilização”, do “outro mundo
possível”. Estamos falando dos “Comuns”, do “Ubuntu”, do “Bem Viver”, da
“Biocivilização”, conforme são apresentados a seguir.
5.3.1 “A gente tem que voltar a ser mais comunitário”
O Entrevistado-A ao mencionar a sua participação em eventos com outras
pessoas de outros movimentos sociais de resistência lembra que se falava
muito em “ribeirinhos, pescadores, quilombolas, indígenas e os diretamente
atingidos”, e então se questionava:
Então eu sou o quê? E nós lá em Belo Horizonte com aquela loucura que
está acontecendo? (...) Para mim, num planeta único, que é esse planeta
Terra que não tem mais comportas nem de espaço nem de tempo (...) para
mim se trata da raça humana e todas as outras espécies vivas, nós somos
todos atingidos por uma coisa que não está funcionando, e que é para
atender a uma minoria, e esta própria minoria está sendo atingida (...)
estamos no caminho de uma situação irreversível (...).
Eu acho que no fundo em mim isso já estava nato, como em muitos, é que
nós seres humanos nos fragmentamos muitos, nós deixamos de ter uma
visão sistêmica, e de viver de forma sistêmica, então não é o fato de eu não
ser pescadora e estar lá do lado do rio, que significa que eu não posso me
sentir atingida pelo o que está acontecendo com o pescador, (...) porque a
gente construiu uma civilização que a gente está tão..., como eu falo “em
gavetinhas”, que a gente perdeu a conexão, e na realidade está tudo
interconectado. Então mesmo que eu esteja aqui, e o pescador esteja lá, se
eu tivesse a questão de estar no lugar do outro, ou de sensibilidade de
entender o contexto maior, se eu sei que lá..., sei lá a 500 metros tem um
óleo que vazou e que vai interferir, não importa que eu nem conheça aquele
pescador, se eu tiver essa visão sistêmica de que a gente, nós estamos
todos ligados de uma forma ou outra, de que todos nós somos importantes
neste contexto eu vou me sentir atingida, porque aquele cara está sendo
atingido (ENTREVISTADO-A).

O Entrevistado-C disse que começou a se “solidarizar” por lugares onde
nunca foi, pois hoje se sente solidário ao direito das pessoas de querer ter
qualidade do ar, qualidade da água, pela permanência de suas relações
sociais e com o meio ambiente.
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“Eu não preciso ter raízes no lugar para ter uma identidade”, diz o
Entrevistado-C, “a minha identidade ambiental é mais forte do que a
geopolítica”. O Entrevistado-C menciona várias regiões do Brasil que
conhece, e outras que não conhece, e independente disso, o Entrevistado-C
se sente atingido se percebe algum dano no local. O Entrevistado-C refere-se
inicialmente à preocupação ambiental, mas também fala que sua ligação com
o ambiental o leva a pensar no social e no cultural.
O Entrevistado-C diz que espera que as pessoas despertem o olhar para os
outros “congêneres”, “eu espero que as pessoas não se mobilizem apenas
porque está no seu quintal” (ENTREVISTADO-C). Ao citar o Carajás, mesmo
nunca tendo estado lá, o Entrevistado-C diz se sentir atingido por este lugar,
ele se sente atingido pelo atual modelo econômico.
Portanto, não se pode reduzir facilmente as pessoas à expressão “NIMBY”
(Not In My BackYard). Healy et al (2013) explicam que se usa esta expressão
quando se trata de uma motivação egoísta relacionada a interesses próprios,
no sentido de que “no quintal dos outros” pode, “menos no meu”. A fala do
Entrevistado-C está mais relacionada ao que hoje denominam de “NOPE”:
“Not On Planet Earth”.
“Eu acho que a gente tem que voltar a ser mais comunitário” diz o
Entrevistado-A, que considera que não é necessário que cada pessoa tenha
as suas próprias coisas, e menciona os índios como sendo um exemplo do
modo de vida coletivo. Assim “a gente vai se encontrar mais”, e desta forma
vai “se respeitar os dons dos seres humanos”, diz o Entrevistado-A.
Este entrevistado exemplifica que se uma pessoa é boa para ensinar as
crianças, se esse é o dom da pessoa, não precisaria de dinheiro, ela ensina;
a outra pessoa que tem o dom do plantio dá o alimento. “Esse é o meu sonho
para a raça humana”, assim cada pessoa faz o que gosta, coloca o seu “dom”
para o “bem de todos”, considera o Entrevistado-A, numa “outra relação com
este planeta”. É como funciona na natureza, onde cada ser desempenha
naturalmente o seu potencial, aquilo que está “predisposto”, e tudo funciona
“harmoniosamente”, complementa o Entrevistado-A.
Na Utopia não se utiliza jamais dinheiro em moeda nas transações mútuas
(…) Com efeito, o ouro e a prata não têm nenhuma virtude, nenhum uso,
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nenhuma propriedade cuja privação acarrete um inconveniente natural e
verdadeiro. Foi a loucura humana que pôs tanto valor em sua raridade
(THOMAS MORUS apud MORES, 2001, p.104).

As pessoas estão trabalhando em “coisas que não gostam” critica o
Entrevistado-A, “tem gente que é bom para uma coisa e está atuando em
outra”, as pessoas estão “infelizes”, “estressadas”, seria muito melhor se
fosse de outra forma, é preciso dizer para as pessoas que “é possível” (...).
[Na Ilha da Utopia] na falta de obras comuns ou extraordinárias a realizar,
um decreto autoriza uma diminuição nas horas de trabalho, porque o
governo não procura fatigar seus cidadãos em labores inúteis (THOMAS
MORUS apud MORES, 2001, p.89-90).

Latouche (2009) em sua utopia concreta do decrescimento acredita que
deveria se reduzir as horas de trabalho, e no período em que não se
estivesse trabalhando as pessoas poderiam se dedicar às outras atividades
que as satisfaçam. O autor observa que as pessoas têm aptidões que vão
muito além do que desenvolvem no trabalho, e as horas de ócio podem dar
esta oportunidade, e além disso, o trabalho compartilhado por mais pessoas
reduziria o desemprego. É uma “redução quantitativa e uma transformação
qualitativa do trabalho” (LATOUCHE, 2009, p.105, tradução nossa).
Durante a entrevista ao Entrevistado-A, eu fiz a seguinte observação:
“existem muitas pessoas em muitos lugares do mundo transformando as
suas vidas voluntariamente para uma vida mais simples, que as satisfaça
mais”, baseada na leitura do livro “Simplicidade Voluntária” (ELGIN, 1981). O
Entrevistado-A concordou e disse:
Quando começa a transformar na prática, e dizer “não, isso eu não quero”,
e isso eu estou percebendo. E você já imaginou isso multiplicando como
formiguinhas (...). É como se fosse o novo nascendo no meio do caos, e no
meio do que dizem que é impossível, porque estas coisas estão
acontecendo, e eu acho que essa é a esperança que se tem para esse
recomeço da raça humana (...). E eu acho que é isso que nos move,
quando eu vejo os outros e eu, a continuar mesmo diante de tanta
dificuldade, porque é essa certeza, primeiro porque é legítimo, é um direito,
é essa voz interior (...), é uma coisa que vem de dentro (...), eu acho que o
diferencial é a nossa conexão e o nosso envolvimento com as coisas mais
profundas, com a essência, e é isso que nos alimenta (ENTREVISTADO-A).

A mudança ocorre no cotidiano, no nível individual e no coletivo, fala o
Entrevistado-F, numa relação de troca de dar e receber entre o indivíduo e o
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coletivo, o mundo. “É o eu e o outro nesse diálogo, (...) e tem vários tipos de
formas de você se colocar nesse diálogo”, diz o Entrevistado-F ao
compreender que existem várias demandas e várias formas de luta; em sua
percepção a mudança “está nascendo”.
Ao se lutar pelo não esgotamento dos bens, a gente também vê que
precisamos de mudanças radicais na maneira de se viver as cidades, de se
viver a coletividade. Temos que repensar o processo capitalista, as formas
de consumo, e muitas coisas mais do dia-a-dia mesmo, é o fazer no
cotidiano (ENTREVISTADO-F).

Para tornar as concepções utópicas presentes na realidade existente é
preciso fazer parte da vida concreta “vivida pelas pessoas” (DUARTE
JÚNIOR, 2006, p.68). O cotidiano, a rotina, os hábitos, o nível objetivo e
subjetivo de percepção, promovem e conservam a realidade, diz. Assim, a
nova concepção deve se espalhar e tomar corpo na prática entre grupos da
sociedade para “solidificar a realidade alternativa proposta”, continua o autor.
Bollier (2014) expõe que nós podemos nos tornar “os protagonistas das
nossas próprias vidas”, e incentiva a aplicarmos nossos “talentos, aspirações
e responsabilidades” e percebermos quais são os “problemas reais da vida”
(p.150, tradução nossa). Nisso está a compreensão de que há “Bens
Comuns32” inalienáveis que são essenciais à vida, e, portanto, devem ser
geridos pelo e para o coletivo, expressa o autor.
Os Comuns
O Entrevistado-F menciona em sua fala várias vezes a defesa pelo “Bem
Comum”, e o define como sendo:
[o Bem Comum] é uma condição de comunhão com tudo o que existe, que
tem que prevalecer o bem da maioria (...) porque não é aquele mundo
irreal, perfeito, o paraíso; mas é uma condição de liberdade, de criação, de
diálogo, (...) que tem a ver com a saúde, com o equilíbrio (...)
(ENTREVISTADO-F).

Svampa (2011) apresenta os “Bens Comuns” como uma resignificação dos
recursos naturais que garantem e sustentam as formas de vida em um
determinado território. Trata-se de um conceito que coloca a natureza
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A expressão “Bens Comuns” aparece ao longo da tese como sinônimo do conceito dos
“Comuns”, pois alguns autores acrecentam a palavra “Bens” aos Comuns.
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vinculada à ideia do Comum, do compartilhado, do comunitário. Para a autora
a referência dos Bens Comuns está relacionada com a de território, pois trata
da “disputa pela construção de um determinado ‘tipo de territorialidade’
baseado na proteção do ‘Comum’ (patrimônio natural, social e cultural)”
(SVAMPA, 2011, p.193, tradução nossa).
São bens comuns o que recebemos como dom da natureza: a água e a
chuva, as nascentes, os rios e os mares, os ventos e o sol, o clima e a
atmosfera como um todo, a biodiversidade, os solos e sua fertilidade, os
minerais. A lista é imensa e o modo de acesso e uso deles é uma questão
fundamental (...) Bens comuns, porém, não são só naturais (...) [são
também] as diferentes manifestações culturais, as línguas, as filosofias e as
religiões, a educação, a informação e a comunicação, (...) as cidades,
todas, são bens comuns (...) seu usufruto coletivo, o compartir a cidade, só
aumenta seu valor como bem comum (GRZYBOWSKI, 2012, p.18-19).

Os Comuns não são só “coisas” ou “recursos”, reforça Bollier (2014), eles
também englobam o “imaterial”. Conforme Petitjean (2012, p.07), “é
impossível separar a parte material da biodiversidade de sua parte imaterial”.
A natureza e seus ciclos, os saberes, os conhecimentos, a educação, o
cuidado com a saúde coletiva, as cidades são Comuns (MADRILONIA.ORG,
2011). O grupo Madrilonia.org (2011) considera as cidades um lugar de
encontro, de convivência, lugar da diferença, da política e da democracia, um
espaço de vida, de necessidades coletivas, portanto, são “Comuns”.
A dispersão das cidades em “fragmentos homogêneos” (op. cit., p.26) têm as
transformado em lugares perigosos marcados pelas desigualdades. Diante
disso, o grupo Madrilonia.org (2011, p.26, tradução nossa) considera que a
cidade é objeto de direito, “direito à cidade, como garantia do poder da
comunidade sobre o seu próprio espaço, assim como sua vida”, pois a cidade
também é suporte de outros Comuns. Além disso, as relações campo-cidade
precisam ser reestabelecidas (op. cit.).
(...) É comum a vida da cidade, as formas de vida, os jargões e as palavras.
(...) São comuns a memória, a beleza, o conhecimento e a sabedoria que
hoje se contemplam em monumentos e fachadas. (...) É comum a
expressão, a música e a arte. (...) É comum a diversidade em sua diferença.
(...) (MADRILONIA.ORG, 2011, p.31, tradução nossa).

Cada Comum tem seu local, história, cultura e condições ambientais, explica
Helrich (2012). Bollier (2014) acrescenta que para a sua percepção é preciso
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levar em consideração que os Comuns estão associados a uma determinada
comunidade, localização, escala, com suas particularidades, suas próprias
práticas sociais, valores e normas, os conhecimentos das pessoas.
Não existe, e não se quer encaixar os Comuns num único “padrão” ou
“definição”, diz Bollier (2014), o que há são princípios compartilhados em
distintos e diversos contextos. “Os comuns são formas de prosperidade
compartilhada”, diz Helrich (2012). É a comunidade quem decide o uso do
seu território percebido de forma coletiva, complementa Bollier (2014).
Bollier (2014) menciona que devemos perceber os Comuns como um “verbo”
e não um “substantivo”, pois não há “Comuns” sem “comunização”. Helrich
(2012) concorda em falar dos Comuns como verbo, pois trata-se da ação e
da comunicação. Bollier (2014) denomina de “comunização” a prática social
de manejar/preservar os “Bens Comuns” em benefício de todos, de forma
cooperada, permitindo acesso equitativo e manejo de longo prazo.
Os “Comuns” não é outro nome para “interesse público”, observa Bollier
(2014), ele vai além do plano da economia e política, e, inclusive supera a
percepção

de

“valores”

com

relação

à

economia

convencional.

A

compreensão dos “Comuns” está comprometida com um “maior propósito
coletivo”, e não está direcionada à acumulação financeira, expressa Bollier
(2014, p.18, tradução nossa).
O objetivo não é o de maximizar os ganhos do mercado e acumular
dinheiro, mas ter a certeza de que uma família tem o suficiente. Os comuns,
devidamente compreendidos, tratam da prática e da ética da suficiência33
(BOLLIER, 2014, p.32, tradução nossa).

Assim, a percepção dos Comuns rejeita a ideia de que as inovações
tecnológicas, o crescimento econômico e o consumismo vão melhorar nossas
vidas, expressa Bollier (2014). O autor considera que a visão humanística e
espiritual dos Comuns é dificultada pela cultura, ciência e linguagem do
ocidente moderno, que desqualifica a cultura vernacular e outras formas de
conhecer e ser no mundo. O autor explica que nós não temos uma linguagem
para nomear os “Comuns”, e, inclusive, por isso eles têm sido invisibilizados.
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“The goal is not to maximize market gains and amass money, but to make sure that one’s
family has enough. The commons, properly understood, is about the practice and ethic of
sufficiency” (BOLLIER, 2014, p.32).
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A noção dos “Comuns” é muito mais “profunda”, argumenta Bollier (2014),
pois nos envolve como seres humanos completos e complexos. Os Comuns
apontam para um diferente modo da existência e do conhecimento humano,
continua. A compreensão dos Comuns está apoiada em uma outra
perspectiva e prática de vida, considerando sua totalidade e diversidade
(BOLLIER, 2014).
Os “Comuns” desafiam a nossa noção de realidade, afirma Bollier (2014), sua
compreensão reorienta o pensamento, proporciona novas percepções e
perspectivas do mundo e da evolução humana, diz. “Levar os comuns a
sério”, complementa o autor, “significa mudar algumas das maneiras em que
vemos o mundo” (p.150, tradução nossa).
Os comuns são, essencialmente, uma economia paralela e uma ordem
social que de forma silenciosa, mas confiante, afirma que outro mundo é
possível. E mais: nós podemos construí-lo nós mesmos, agora34 (BOLLIER,
2014, p.4, tradução nossa).

Os Comuns convidam para uma emancipação de baixo para cima, é uma
forma

de

“revolução”

“auto-organizada,

diversificada

e

socialmente

integrada”, continua o autor (BOLLIER, 2014, p.5, tradução nossa). As
“relações” existentes entre as pessoas e os Comuns são a essência, segue o
autor (p.12), são relações com um recurso específico, com um lugar, uma
paisagem, uma história, um sentimento.
O enclausuramento dos Comuns
Petitjean (2012) explica que ao longo da história as sociedades apresentaram
“modos de gestão coletiva dos recursos naturais visando a assegurar sua
sobrevivência e sua prosperidade: os ‘comuns’” (p.06). Estas formas de
gestão sobreviveram e evoluíram, porém o poder hegemônico do
“desenvolvimento” tende a destruir ou marginalizar os “Comuns”, critica o
autor.
Bollier (2014) cita uma série de Comuns que estão ameaçados pelo o que
denomina de “enclausuramento”, ou seja, a apropriação privada dos Comuns:
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“The commons is essentially a parallel economy and social order that quietly but confidently
affirms that another world is possible. And more: we can build it ourselves, now” (BOLLIER,
2014, p.4).
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a privatização, a mercantilização, a comodificação e a financeirização dos
“Bens Comuns”, transformados em produtos para o mercado mundial, a
especulação, a acumulação do capital. Os “enclausuramentos” fazem parte
da “economia verde” exposta no item 4.3. Além de privatizar bens coletivos,
os “enclausuramentos” destroem as práticas locais pré-existentes e impõe a
sua ordem, continua Bollier (2014).
Os bens naturais, tal como a água, a terra, a floresta têm sido vítimas de
“enclausuramentos”, cita Bollier (2014). E, acrescenta: a privatização de
espaços públicos urbanos, infraestruturas, a apropriação de conhecimentos e
culturas, dos trabalhos criativos, da informação e da internet são também
“Comuns” alvos do “enclausuramentos” (BOLLIER, 2014).
Os comuns não pararam de perder terreno ao longo do século XX, mas
esse declínio se acelerou na última década. Em nome da gestão racional da
pesca, da água, das terras agrícolas ou da atmosfera, novas expropriações
vêm acontecendo em todo o planeta (PETITJEAN, 2012, p.07, grifo nosso).

Os recursos que possuem valor de uso e são compartilhados por muitos,
passam a ser privados, controlados e tratados como valor de troca, critica
Bollier (2014). Pelos “Comuns” tiveram e tem lugar lutas, expõe Federici
(2013). Dentre os exemplos que cita a autora destaco a menção de lutas para
preservar as águas, e aqueles que se unem “para salvas as suas montanhas
ameaçadas pela mineração a céu aberto”, diz Federici (2013, p.248, tradução
nossa). Os Comuns devem ser defendidos para que se desmercantilize a
água, o alimento, as florestas, dizem Martínez-Alier et al (2014).
Os prejuízos do “enclausuramento” são enormes sobre os ecossistemas, os
“comunais”35, as futuras gerações, também sobre a liberdade, a autonomia e
a vida das pessoas, considera Bollier (2014). Além disso, a “cultura dos
enclausuramentos” apagou da memória os “Comuns”, as maneiras antigas de
se fazerem as coisas, os hábitos coletivos, observa.
Os enclasuramentos convertem um sistema de gestão coletiva e de
mutualidade social em uma ordem de mercado que privilegia a propriedade
privada, o valor econômico, as relações de mercado e o consumismo. O
objetivo é o de tratar as pessoas como indivíduos e consumidores, e não
como comunidades com interesses compartilhados, de longo prazo, e não
de mercado (p.40).
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Tradução de “commoners”, comunidades que praticam a “comunização”.
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(...) O enclausuramento também isolou as pessoas do encontro direto com
o mundo natural, e marginalizou a vida social e espiritual36 (BOLLIER, 2014,
p.43, tradução nossa).

Os “comunais” por sua vez, ocupam os espaços públicos, tal como o
Movimento Occupy (HARVEY et al, 2012), lembra Bollier (2014), e criam
suas próprias redes de trocas solidárias. Os Comuns são uma “forma de
viver”, continua Bollier (2014, p.33, tradução nossa), a partir de um outro
ponto de vista, insere-se na concepção de um espaço autogerido sem
interesses privados e de mercado, cuja mudança está na prática cotidiana de
vida, acrescenta Grzybowski (2011).
Os Comuns devem ser defendidos e preservados, reconstruídos e
inventados, afirma Petitjean (2012), e isto através da experiência acumulada
e do ensinamento daqueles que não os perderam de vista.
O equívoco da “tragédia dos comuns”
Os Comuns também foram “marginalizados” e “confundidos” pela famosa
publicação da Revista “Science” de 1968, do autor Garrett Hardin,
denominada “A tragédia dos comuns”, afirma Bollier (2014). O texto, através
do cenário de pastores e ovelhas no pasto, incita a compreensão de que o
livre acesso aos “Comuns” causa a tragédia, pois todo o homem “racional”
quer aumentar os seus ganhos “individuais”, provocando a ruína do bem
coletivo, narra Bollier (2014).
Bollier (2014) critica o texto de Hardin pois ele aponta para a “impossibilidade
de ações coletivas”. Lipietz (2012) concorda que se trata de um texto
totalmente equivocado, pois a comunidade cria a sua própria regulação. Na
sua crítica, Bollier (2014, p.22, tradução nossa) considera que a “tragédia dos
comuns” conduz ao interesse pela “propriedade privada” e o “livre comércio”
como soluções para a “prosperidade social”, com o controle por instituições e
leis. O autor diz que se trata de uma parábola que traz consigo os princípios
do neoliberalismo econômico, do individualismo e da racionalidade.
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“Enclosures convert a system of collective management and social mutuality into a market
order that privileges private ownership, prices, market relationships and consumerism. The
goal is to treat people as individuals and consumers, not as communities with shared, longterm, nonmarket interests” (p.40).
(…) “Enclosure also isolated people from direct encounters with the natural world and
marginalized social and spiritual life” (BOLLIER, 2014, p.43).	
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Como consequência, os “Comuns” passaram a ser vistos como “caos”,
“ruína”, “fracasso” (BOLLIER, 2014). Porém, esta parábola não é sobre
“Comuns”, Hardin confundiu os “Comuns” com “terra de ninguém” num
regime de “livre acesso”, considera Bollier (2014). Os Comuns, ao contrário,
são uma forma consciente de uma certa sociedade atuar em benefício do
coletivo, e prevenir a sobre-exploração de seus recursos, inclusive através de
normas e penalidades acordadas previamente “dentro” da sociedade em
questão, continua o autor. A tragédia é a do “mercado” atual, conclui Bollier
(2014).
Para Bollier (2014) foi a cientista política Elinor Ostrom37 quem resgatou os
Comuns de sua má interpretação. Ostrom realizou muito trabalho de campo
para compreender como comunidades se auto-organizavam de forma
cooperativa para manejar os “common-pool resources”, expõe Bollier (2014).
Ela analisou como as comunidades usavam coletivamente recursos finitos
em longo prazo, esta percepção de Ostrom levou a uma compreensão do ser
humano em cooperação, visão esta desqualificada pelo pensamento
hegemônico que nos vê como “indivíduos egoístas com necessidades
ilimitadas” (BOLLIER, 2014, p.28).
O ser humano é cooperativo
Bollier (2014) cita o zoologista Russo Petr Kropotkin e seu livro “Mutual Aid: A
Factor in Evolution” publicado em 1902, para mostrar a sua conclusão de que
foi a “cooperação” e não a “competição darwiniana” que permitiu a evolução
das espécies, incluindo a humana. “Os animais vivem em associação uns
com os outros, e se ajudam mutuamente como uma forma de melhorar o
desempenho do seu grupo” (BOLLIER, 2014, p.82, tradução nossa). Por
outro lado, o autor considera que a competição não desaparece, ela existe,
porém, está direcionada ao benefício maior da cooperação.
Tenhamos presente que a humanidade não é uma comunidade de seres
agressivos e brutalmente competitivos. Esses valores são criados e,
inclusive, exacerbados por civilizações que têm se favorecido com o
individualismo, o consumismo e a acumulação agressiva dos bens
materiais, como o é, geneticamente, a civilização capitalista.
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Ver sua publicação: OSTROM, E. Governing the Commons: The evolution of institutions for
collective action. Cambridge University Press: 1990. Em 2009 Elinor Ostrom ganhou o
Prêmio Nobel de Economia, junto com Oliver E. Williamson.	
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Cientificamente tem-se demonstrado que a tendência natural dominante
dos seres humanos e dos animais superiores é para a cooperação e
assistência mútua (ACOSTA, 2013, p.154, tradução nossa).

Para sabermos nossas possibilidades e podermos transformar o mundo nós
precisamos nos compreender como espécie, considera Harvey (2012).
Se não enfrentarmos a ideia, por mais arriscada que seja, de nossa
natureza humana e do ser de nossa espécie, e chegarmos a uma
compreensão dela, não poderemos saber de que estamos alienados nem o
que pode ser a emancipação (HARVEY, 2012, p.271).

Em nossa experiência evolutiva, diz Harvey (2012), formamos um repertório
básico de nossas capacidades e potencialidades. Para o autor este repertório
é formado por seis elementos, são eles: a competição, a adaptação e a
diversificação, a colaboração e a cooperação, as transformações ambientais,
as organizações espaciais e as ordenações temporais. O tipo de combinação
promovida entre esses elementos, a dinâmica e a ênfase dada, dão origem a
um determinado modo de produção, não sem contradições (HARVEY, 2012).
Para a construção de alternativas precisamos elaborar uma outra relação
entre todos os elementos deste repertório básico, como por exemplo, “alterar
a correlação entre competição e cooperação” (HARVEY, 2012, p.277). A
questão está na forma como esses elementos operam, e como os
recombinamos, conclui o autor, pois somos sujeitos “ativos” em nossa própria
evolução.
Nossas responsabilidades envolvem a construção de “regimes discursivos”,
“sistemas de conhecimento”, formas de pensamento, imaginários, e
“modalidades de ação” (práticas sociais), conforme Harvey (2012, p.280). E,
sobre isso, Harvey (2012) evidencia a preocupação sobre quais as relações
homem-natureza que produziremos a partir de então, que influenciarão as
novas formas sociais.
A maneira como produzirmos natureza no aqui e agora é por conseguinte
um fundamento essencial para todo utopismo dialético. E a maneira como
elaborarmos discursivamente o problema também tem seu momento crucial
ao sol como constituinte do momento imaginativo mediante o qual se pode
criar visões alternativas (HARVEY, 2012, p.286).
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O autor (op. cit., p.292) fala de uma “responsabilidade perante a natureza e
perante a natureza humana”. E ambas devem estar unidas entre si de uma
forma “dinâmica” e “coevolutiva”, que compreendam a variedade de “escalas
espaçotemporais” (p.303). A construção de algo novo em torno desta questão
requer a sua negociação e “tradução”, para transformar os diversos “hábitos
mentais” que advém dos modos desiguais “orquestrados”, continua Harvey
(2012).
Os comuns nos levam a considerar um diferente paradigma da ordem social
e moral. Eles nos levam a considerar as regras sociais que são compatíveis
com valores, normas e práticas cooperativas, de espírito cívico e inclusivas.
Os comuns nos levam a rejeitar o Homo economicus como o ideal de
comportamento humano. Ele nos leva a acolher a ideia de que certos
direitos deveriam ser inalienáveis – ou seja, não estão a venda – e a elevar
certos valores sociais acima dos direitos das propriedades privadas 38
(BOLLIER, 2014, p.104, tradução nossa, grifo no original).

Atualmente, conforme Bollier (2014), muitos grupos ativistas percebem os
Comuns como um princípio para a “mudança social”, como um novo
paradigma que leva em consideração formas de vida tradicionais e
cooperativas, e as relações entre as pessoas e os seres. “Através da
comunização nós nos reintegramos à natureza e entre nós”, escreve o autor
(p.149,

tradução

nossa).

O

paradigma

neoliberal

não

continuará

indefinidamente, em algum momento o rompimento é inevitável, diz Bollier
(2014). Velhos e novos paradigmas estão na pauta.
Ubuntu
Helrich (2012, p.15) expõe que os Comuns englobam a seguinte ideia: “Eu
preciso dos outros, e os outros precisam de mim”. Esta afirmativa também
está associada à filosofia de vida “Ubuntu” expressa na África.
Definir o “Ubuntu” não é simples, diz Mokgoro (1998), ainda mais em língua
estrangeira, ele é a essência da visão de mundo africana, é preciso
experienciar para compreender, diz. Conforme Mokgoro (1998) o que se tem
são interpretações relacionadas ao conceito propriamente dito.
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“The commons asks us to consider a different paradigm of social and moral order. It asks
us to embrace social rules that are compatible with a more cooperative, civic-minded and
inclusive set of values, norms and practices. The commons bids us to reject Homo
economicus as the default ideal of human behavior. It asks us to entertain the idea that
certain rights should be inalienable – that is, not for sale – and to elevate certain social values
over private property rights” (BOLLIER, 2014, p.104).
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Louw (1997) explica que o “Ubuntu” é uma filosofia africana, um fundamento
espiritual da sociedade e um modo de vida. Murithi (2006) expressa que o
“Ubuntu” está representado em diversas formas e tradições nas sociedades
africanas, e mais especificamente nas linguagens do leste, centro e sul da
África.
“Ubuntu”, uma palavra Zulu, tem a sua máxima na expressão “umuntu
ngumuntu ngabantu”, traduzida como “uma pessoa é uma pessoa através
das outras pessoas”, escreve Louw (1997) a partir de Shutte39. Em outras
palavras, conforme Van der Merwe40 (1996, apud LOUW, 1997, p.3, tradução
nossa), “ser humano é afirmar a própria humanidade reconhecendo a
humanidade dos outros em sua infinita variedade de conteúdo e forma”.
Esta expressão tradicional africana demonstra o respeito mútuo e compaixão
pelos outros, escreve Louw (1997), ela pode ser percebida como uma
conduta e ética social que descreve o ser humano como “sendo com os
outros” (LOUW, 1997, p.2). De acordo com Mokgoro (1998, p.2, tradução
nossa) “Ubuntu” representa “humanidade”, “uma metáfora que descreve a
solidariedade do grupo, e tal solidariedade é fundamental para a
sobrevivência da comunidade”.
A existência coletiva é condição para a existência individual, é uma conduta
“anti-individualista”, diz Mokgoro (1998). O “Ubuntu” captura a essência do
que significa “ser humano”, afirma Murithi (2006).
(...) a visão cultural do mundo conhecida como Ubuntu (...) destaca a
unidade essencial da humanidade e enfatiza a importância da constante
orientação aos princípios da empatia, partilha e cooperação como esforços
para resolver os nossos problemas comuns 41 (MURITHI, 2006, p.25,
tradução nossa).

Na mesma direção, o termo “Comuns” significa ao mesmo tempo “presente” e
“contrapresente”, no sentido de reciprocidade, conforme Bollier (2014). O

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
39

Shutte, Augustine. 1993. Philosophy for Africa. Rondebosch, South Africa: UCT Press.
Van der Merwe, Willie L. 1996. Philosophy and the multi-cultural context of (post)apartheid
South Africa, Ethical perspectives 3:2, 1-15.
41
“(...) the cultural world-view known as Ubuntu (...) highlights the essential unity of humanity
and emphasizes the importance of constantly referring to the principles of empathy, sharing
and cooperation in our efforts to resolve our common problems” (MURITHI, 2006, p.25).
40
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autor explica que “Comuns” é proveniente da palavra Normanda “commun”
originada da palavra “munus”.
Para Lipietz (2012, p.22) “munus” significa “dom” e “encargo”, “receber um
munus como dom é se ver ‘obrigado’ a oferecer outro dom em contrapartida”.
Munus é a “reciprocidade”, concorda Lipietz (2012). Assim, na sua etimologia,
os “Comuns” também assemelha-se ao “Ubuntu”.
Biocivilização
“A ideia de uma Biocivilização vai no sentido de busca de um novo paradigma
civilizatório”, é um conceito a ser construído num processo de diálogo “com
as práticas de resistência e emancipação em curso”, expressa Grzybowski
(2011, p.4).
Para a Biocivilização, os bens comuns são um dos fundamentos. Resgatar
bens comuns, alargar bens comuns, criar novos bens comuns, todas são
tarefas para a edificação de um novo paradigma de civilização em
contraposição ao que está em crise. (...) Reforçar o seu caráter de bens
comuns é reforçar o social, o espírito de comunidade, a vida coletiva (…)
(GRZYBOWSKI, 2011, p.15).

Para Grzybowski (2011) há atualmente uma crise de “valores” e de “utopias”,
é preciso, portanto, visualizar o horizonte utópico e que este seja portado por
sujeitos coletivos que promovam as transformações nas “condições, relações
e estruturas vividas” (p.4). É uma transição que parte do “aqui e agora”,
complementa Grzybowski (2011).
Aqui entramos na questão sobre a estratégia para a Biocivilização. Sem
dúvida, o desmonte da dominação atual, de todas as suas formas, e a
transformação de relações e culturas, de mentes e corações são obras de
engenharia política que se definem no fazer, no processo mesmo, mas
onde a busca ousada, generosa, motivada por grande sonhos e utopias,
mobiliza e cria as forças de empuxe.
[A Biocivilização é uma] utopia possível, onde se imaginam, se formulam e
se age em vista de mudanças impossíveis que se quer tornar possíveis
(GRZYBOWSKI, 2011, p.21-22).

Os fundamentos da Biocivilização, conforme o autor (op. cit.), estão na
reconstrução de “nossa relação com a natureza” como parte dela, “somos
natureza nós mesmos”, além de nos recompormos como seres humanos,
dependentes

uns

dos

outros,

“múltiplos

e

diversos”,

dotados

de

“sensibilidade”.
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A realização dos direitos humanos, a incorporação das “responsabilidades
humanas”,

a

noção

da

“igualdade

na

diversidade”,

a

democracia

“democratizada” estão também compreendidas (GRZYBOWSKI, 2011, p.7).
Segundo Grzybowski (2011, p.11) são “princípios e valores éticos do cuidado,
da convivência e do compartilhamento” que fundamentam o paradigma da
Biocivilização.
5.3.2 “É difícil de explicar, é algo que a gente sente”
É preciso mudar, considera o Entrevistado-A, trata-se de uma mudança
“profunda” que “tem a ver com a razão, eu também acredito que estamos
mudando de eixo, não é mais a razão, porque a razão fez todas essas
confusões, o eixo agora é o espiritual, é a emoção, é um outro tipo de valor”,
continua, é preciso “dar a volta” para encontrar “um novo caminho”.
O Entrevistado-A compreende que este “dar a volta” está acontecendo de
certa forma por causa das “alterações climáticas, do caos social e ambiental,
das crises financeiras”. Mas considera que seria melhor se esse “looping”
fosse “uma decisão da raça humana” e, assim, conseguiríamos fazer a
mudança rapidamente, porque senão teremos uma ruptura muito drástica e
podemos não encontrar o caminho, preocupa-se o Entrevistado-A.
O problema, segundo o Entrevistado-A, são as várias instâncias que estão
com o poder e fomentando o caminho errado, inclusive menciona as falsas
soluções (ver item 4.3). As empresas, o mercado, os seus funcionários têm
que se adaptar para este novo horizonte, pois “temos que encontrar outro
jeito!”, frisa o Entrevistado-A, “a gente tem que ir para além, a gente tem que
mudar! (...) Precisamos mudar o rumo completamente”. O Entrevistado-A não
aceita o argumento de que as coisas são assim, pois estamos indo para o
“precipício”, considera.
O Entrevistado-A retoma a temática da mudança civilizatória várias vezes ao
longo da entrevista e fala que “para mudar, independente de como isso vai
acontecer, a gente tem que ter um novo olhar e um novo sonho de uma nova
realidade.” O Entrevistado-A imagina a mudança quando diz:
(...) a coisa quando cair (...) e já está caindo, mas quando cair de vez, e as
mudanças... eu imagino como é que foram lá no Império Romano, eu acho
que não foi de um dia para o outro que ruiu, deve ter passado por um
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processo semelhante como aquele que nós estamos passando agora, mas
quando isso vai caindo para se começar uma outra coisa, já tem que ter
essas sementes de um novo desejo, de um novo olhar, sabe (...), porque
isso de um dia para o outro a gente consegue! Eu tenho a sensação assim:
se tivessem muitas pessoas já, e não houvesse mais esse poder todo, nós
conseguiríamos todos juntos de um dia para o outro acabar com essa
loucurada (ENTREVISTADO-A).

O Entrevistado-A não considera que essa mudança seja difícil, o que
considera como problema é que:
(...) todo mundo está sendo conduzido para que tenha que ser desse jeito, e
sendo ludibriado - porque as pessoas também aceitam isso - de que isso é
felicidade, quando está na cara de todo mundo de que a gente não é assim,
de que nós não estamos bem, a raça humana nunca esteve tão estressada,
doente, a juventude nunca teve tão perdida, as relações humanas nunca
estiveram tão degringoladas, tão alienadas (ENTREVISTADO-A).

O Entrevistado-C percebe um momento de transição que é “possível” e que
acontecerá em “breve”. A transição “é possível porque ela é necessária”, diz
o Entrevistado-C inspirado pela fala que cita do professor Pedro Arrojo Agudo
da Universidade de Zaragoza/Espanha: “Um novo modelo econômico é
possível simplesmente porque é necessário”. O Entrevistado-C complementa
que a transição é “necessária” “porque o planeta não vai aguentar, nem as
comunidades atingidas”, no sentido de que todo o planeta é alvo, e “nenhum
lugar mais é seguro”.
E o “breve” para o Entrevistado-C trata de sua percepção de que as crianças
que ele vê hoje já nascem e crescem com outra “ótica”, têm uma
sensibilidade maior. O Entrevistado-C fala que isso vem desde a Eco-9242 e o
Fórum Global43, pois por mais que o evento tenha formato institucional e não
tenha dado os resultados desejados, para o Entrevistado-C isso gerou “frutos
na sociedade” por uma receptividade maior nas questões ambientais,
perceptível nos adultos de hoje que eram crianças na época, e nas crianças
que nascem desde então, considera.
Latouche (2009, p.56, tradução nossa) concorda que este outro mundo é
necessário e possível “se o queremos”. “Não podemos resolver os problemas
usando o mesmo tipo de pensamento que tínhamos quando o criamos”, essa
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
42

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em
1992 no Rio de Janeiro.
43
O Fórum Global foi organizado por ONGs e realizado de forma paralela à Eco-92.	
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frase de Albert Einstein é citada por Cochet (2012, p.53, tradução nossa)
para dizer que é preciso um novo enfoque sobre o mundo.
Para mim tem que mudar este sistema total que a gente criou, a gente tem
que construir um novo sistema de relações, de valores, e eu acho que é o
que já no fundo está acontecendo no meio do caos, e é a nossa única
saída, nem que seja para quando houver realmente o fim, não importa
como seja essa mudança que chamam de fim, [tem que] começar de um
novo jeito, senão ía começar tudo igual, eu fico imaginando, ía cair tudo e
no dia seguinte todo mundo: “E aí, vamos lá, quem é que manda mais?”,
“Ah! Eu mando mais porque eu sou mais rico!”, entendeu? Então tem que
haver uma mudança agora, de olhar, de sonho, de desejo, de uma visão,
(...) porque aí na hora a gente vai dizer “peraí, calma aí, isso aí a gente não
vai fazer, nem chega perto disso, o quê? Mexer com mais algum coisa da
natureza sem ter certeza? Se isso vai...? Não!” (ENTREVISTADO-A).

Ao ruir esse sistema econômico e de vida é preciso que vá surgindo
espontaneamente

vários

aspectos,

inclusive

técnicos,

considera

o

Entrevistado-A. Mas sempre junto com o “olhar novo”, ”porque é isso que vai
dar a sustentação para um recomeço de uma outra forma”, conclui.
São alternativas que vão para além do desenvolvimento, conforme descrito
no item 4.3.1. É preciso novas propostas e visões, afirma Lang (2011),
colocar em discussão os conceitos vitais como felicidade e qualidade de vida,
colocar em ação o imaginário coletivo para transformar o mundo, continua.
[Na Ilha da Utopia] a felicidade, dizem, não está em toda espécie de
voluptuosidade; está unicamente nos prazeres bons e honestos. É para
esses prazeres que tudo, até a própria virtude, arrasta irresistivelmente a
nossa natureza; são eles que constituem a felicidade (THOMAS MORUS
apud MORES, 2001, p.113).

Para o Entrevistado-A o mundo novo já está aqui:
A sensação que eu tenho é de que o sonho de um mundo novo, de uma
raça humana, já está aqui, está junto (...) está juntinho com o resto, e com o
caos (...), e é a única garantia que a gente tem, pois conforme as coisas
forem degringolando, e a gente não sabe como é que vai ser isso, vai ter
grupos e vai ter pessoas que já na mesma hora vão dizer ok (...) e eu não
vejo a hora! (...) eu já sonhei com isso (...) eu sonhei que era o fim e que ía
começar de novo, e eu me lembro que no meu sonho eu disse assim: “Ok,
beleza, acabou, agora a gente pode [seguir]” (ENTREVISTADO-A).

E nós não somos meia dúzia como dizem, afirma o Entrevistado-A, tem uma
série de grupos e pessoas “já com esta visão”, “isso está acontecendo em
todos os lugares”, se “percebe em outros povos”. E todo este movimento
espontâneo “não é institucional, o que eu acho fantástico!”, continua o
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Entrevistado-A. “Para mim o institucional tem que ruir”, porque mesmo que as
instituições tenham sido construídas sob bases corretas, elas perderam isso,
“foram se deteriorando”, expressa.
O Entrevistado-A percebe a existência de “revoluções pacíficas, mas que ao
mesmo tempo são fortes, elas estão pipocando, (...) este novo sonho já está
acontecendo e vai saindo espontaneamente, e uns vão se juntando com os
outros.” E o que une é um sentimento, diz.
“Estamos lutando anos e anos contra o poder e o impossível”, trata-se de
uma “luta impossível contra a Vale” e o que une a resistência é o sentimento
de que existe algo maior que motiva e orienta a luta, compreende o
Entrevistado-A.
Este lugar [Serra do Gandarela] também tem uma coisa para além do
material, isso é outra área, mas eu tenho que compartilhar porque é o que
me move, é o meu alicerce, e eu sinto que é o alicerce daqueles que vem
se sustentando (ENTREVISTADO-A).

O Entrevistado-A diz que percebe nas pessoas dos movimentos de
resistência que “a sensibilidade é um dos componentes (...) é ter a
sensibilidade para o que está em volta”. O Entrevistado-A menciona a arte, a
fotografia, a música, a dança, a poesia que estão presentes na luta, é como
se fosse um dos “ingredientes” diz, “a sensibilidade é o diferencial para os
dias que estamos vivendo hoje”. Mesmo que se esteja num contexto pesado,
de enfrentamento, de muito sofrimento, “há o abraço, a música” e isso une,
“há o sonhar de um mundo novo”.
(...) O sagrado é o que move quem está lutando por essas coisas e não
desiste. Porque se a gente for olhar a realidade, não é para desistir? (...) o
dinheiro corre solto, a corrupção corre (...) as pessoas estão com lavagem
cerebral, ninguém percebe, (...). A diferença é a gente ter esse
envolvimento, essa sensação de pertencimento, (...) acho que este é o
caminho a todos os que estão lutando por alguma coisa diferente do que
está aí (...), e eu sei que tem outras pessoas fazendo a mesma coisa em
outras áreas. (...) Essa é a única esperança que a gente tem de ter uma
raça humana melhor, se houver uma chance, algumas vezes eu acho que
não vamos ter chance (...), mas outras vezes eu acho que sim (...), e esses
lugares que se for conseguindo garantir, vão ser os lugares onde vai ser
possível este recomeço, (...) não é naqueles lugares todos detonados [pela
mineração] (...) esses lugares [detonados] vão ficar lá para serem memórias
dos caminhos que a gente percorreu na nossa evolução como seres
humanos (ENTREVISTADO-A).
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O Entrevistado-B disse que ficou muito “abalado” a primeira vez que viu uma
cava de mineração, “mexe com a gente, (...) ver a cava foi muito impactante”.
Por outro lado, ver um local na região do Quadrilátero Ferrífero ainda
preservado, emocionou o Entrevistado-B.
(...) [A Serra do Gandarela] é um [lugar] sagrado que tem a ver com
energia, (...) com o espiritual (...). Diante dessa destruição a nossa volta,
desse caos, olha a importância daquele lugar sagrado, para quem for lá
poder se encontrar, e se reconectar com o melhor de nós mesmos. (...) A
gente está precisando muito disso, ainda mais nessa mudança de guinada
que a gente tem que dar, se a gente não tiver lugares assim, aonde é que a
gente vai buscar?
(...) E os lugares que a gente conseguir resguardar, ou de alguma forma
ficarem aí, vão ser os lugares onde esse novo olhar, e esse novo sonho vão
se concretizar em realidade! Então até por isso é importante a gente
conseguir garantir o Gandarela, e outros lugares que está todo mundo
lutando (ENTREVISTADO-A).

“O Gandarela tem algo de tocar, de importância, de pertencimento para esta
região” que faz com que as pessoas sejam aliadas, diz o Entrevistado-A.
O Gandarela me representa sentimento, um sentimento muito forte, é algo
que é difícil de explicar, é algo que a gente sente. Eu penso que é uma
energia mesmo muito grande que está naquele local, que é uma energia
mesmo da vida, porque a vida alí no Gandarela se adaptou de mil
maneiras, e encontrou mil formas de conseguir viver sobre aquelas
condições extremas e difíceis, e aí você vê tanta vida alí que mexe com
você, sabe? Mexe com o seu coração, você sai de lá energizado, parece
que você tomou um banho de vida! (...) É pela grandiosidade mesmo, a
questão da água (...), eu nunca tinha visto um lugar tão fantástico, tão
preservado, e que tivesse essa energia tão boa. Pois quando o ambiente
está desequilibrado até a energia do lugar muda, a gente sente diferente a
energia do lugar (ENTREVISTADO-B).

“Isso aqui é um santuário, isso precisa ser preservado”, fala o Entrevistado-B
ao lembrar sua primeira visita à Serra do Gandarela.
(...) quando eu cheguei lá [no Gandarela] eu fui envolvido pela energia
daquele lugar, que é uma energia de vida, de qualidade, e me tocou
mesmo, tocou no fundo, e eu falei: “Nossa! Conhecer isso aqui não é
apenas conhecer, é uma experiência!”, e essa experiência nos faz, pelo
menos me fez, me motivou a estar nessa luta por este lugar
(ENTREVISTADO-B).

O Entrevistado-B conhece várias pessoas que também manifestaram esse
sentimento quando estiveram lá, é uma sensação compartilhada por muitos,
diz. “Ao conhecer o lugar eu fui tocado internamente com essas forças da
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natureza da Gandarela44”, diz o Entrevistado-F, “a Gandarela fala por si”,
continua, “tem que ir para ver”.
O Gandarela é um sentimento de um pertencimento, de que aquilo nos foi
dado, nos foi legado, e está alí para ser contemplado. A melhor visão que
eu tenho dalí é de pura admiração... é só emoção... É de admiração de
alguma coisa que a gente herdou, e que eu acho que a gente não tem o
direito de estragar, de destruir, eu acho que é um presente. Então o
Gandarela a gente tem que respeitar como um presente que nos foi dado, e
que a gente tem que ter essa dimensão desse presente e entender que nós
não estamos alí para destruir (ENTREVISTADO-E).

A expressão dos “sentimentos” também está presente em outros movimentos
de resistência pelo mundo. Velicu (2014) conta sobre Rosia Montana, um
local na Romênia que está sob ameaça de um projeto para o que seria a
maior mina de ouro a céu aberto da Europa. As pessoas que se uniram no
movimento socioambiental denominado “Save Rosia Montana”, que está
conseguindo impedir o projeto, manifestam seus “sentimentos” com relação
ao lugar, à natureza, mencionam o sagrado e dizem que as montanhas “não
estão à venda”.
Este discurso não racional é desqualificado, considerado como ilegítimo pela
corporação que pretende o projeto, expressa a autora (op. cit.). Mas,
segundo Velicu (2014, p.2), a atmosfera do simbólico e do emocional é o que
tem dado força ao movimento de resistência e atraído mais pessoas que
“sentem diferente” sobre o destino de Rosia Montana, diz. “Tudo tem a ver
com sentimento” expressa o Entrevistado-A.
O Entrevistado-A menciona a Serra da Piedade, diz que lá tem “energia”, tem
pessoas que “vão para lá para cura”, tem um contexto de “energia sagrada”,
mas que não necessariamente se trata do sagrado da Nossa Senhora, pois o
sagrado do próprio lugar é que gerou o sentido de santuário, compreende o
Entrevistado-A. “E eu sinto que o Gandarela também tem” (ENTREVISTADOA).
Mesmo que no Gandarela não se tenha um santuário estabelecido como na
Serra da Piedade, é uma sensação diz o Entrevistado-A, e este sentimento
está presente nas pessoas que o defendem, considera. O Entrevistado-A
convida a imaginar a quantidade de água de qualidade, e a experimentar
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Algumas pessoas do MPSG tratam “o Gandarela” no feminino, “a Gandarela”.
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essa sensação. “Eu falo Santuário quando eu me refiro a Gandarela”, diz o
Entrevistado-F.
A minha relação com a Gandarela é com o sagrado, (...) e a luta em termos
práticos ambientais é a luta pelo não esgotamento dos bens naturais da
Gandarela, que é um Santuário (ENTREVISTADO-F).

A Serra do Gandarela é o “último Santuário” que restou no Quadrilátero
“Aquífero 45 ”, expressa. O Entrevistado-F explica que trata-se de um
“Santuário”, um lugar sagrado de águas puras, pois é uma água que vem de
um contexto “puro”.
Para que eu tenha água pura eu tenho que ter o minério de ferro, eu tenho
que ter as cangas, o ouro46, e toda a vegetação endêmica e animais, (...)
toda uma rede de vida (ENTREVISTADO-F).

Para o Entrevistado-G o grau de preservação da Serra do Gandarela é
“impressionante”, é um lugar muito “rico” pela biodiversidade, pela quantidade
e qualidade da água, “isso é muito forte”, diz. “Para mim [o Gandarela] é um
espaço sagrado mesmo, que a gente tem que defender” (ENTREVISTADOG). Para o Entrevistado-C “o sagrado está na perfeição da natureza”, e
portanto, a reverencia.
Quando você começa a perceber que a natureza tem mecanismos
absolutamente perfeitos de manutenção da vida, e você percebe que esses
mecanismos começam a ser desintegrados pela ação do homem, eu acho
que aí entra a destruição do sagrado (ENTREVISTADO-C).

O Entrevistado-A reforça que “a gente tem que religar, (...) mesmo com a
nossa individualidade a gente tem que ser parte do todo o tempo inteiro”. Ele
diz que não se trata de ter ou não um pedaço daquele “território”, “eu tenho é
um elo profundo, porque eu sei daquela água, eu sei daquela paisagem, eu
sei do que aquilo vai ser importante para o futuro, do que já foi importante até
hoje”. É uma sensação de “pertencimento” diz, mas o Entrevistado-A
diferencia duas noções de pertencimento:
O nosso próprio sistema, até nas coisas de pertencimento, se tornaram a
partir de padrões desse sistema, então o pertencimento é eu, naquilo que é
de minha propriedade, naquilo que tem interesse para mim, naquilo que vai
me dar um retorno, quando o pertencimento não é isso. Se nós formos
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O MPSG denomina de Quadrilátero Ferrífero/Aquífero (QFA).
A presença de ouro também é conhecida na região da Serra do Gandarela.
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fazer um pertencimento no sentido profundo, de um ser humano mais
íntegro, o pertencimento é: eu pertenço ao universo (ENTREVISTADO-A).

O Bem Viver
O sentimento do sagrado, de pertencimento à natureza, de se sentir
interligado ao todo, estão inseridos na filosofia de vida expressa pelo “Bem
Viver”, uma tradução do “Sumak Kawsay”. Para Lang (2011, p.17) o caminho
para a transição está no “horizonte utópico”, tal como o conceito do “Bem
Viver” ou “Viver Bem”.
O Bem Viver traz um contraponto à filosofia ocidental que vê a natureza
separada do homem, em que o “civilizado” é o que está distante do mundo
natural, onde os bens naturais são vistos como objeto de domínio e fonte de
riqueza econômica, expressa Simbaña (2011).
Os utopianos admiram-se de que seres razoáveis possam se deleitar com a
luz incerta e duvidosa de uma pedra ou de uma pérola, quando têm os
astros e o sol com que encher os olhos. Encaram como louco aquele que
se acredita mais nobre e mais estimável só porque está coberto de uma lã
mais fina, lã tirada das costas de um carneiro, e que foi usada primeiro por
este animal. Admiram-se que o ouro, inútil por sua própria natureza, tenha
adquirido um valor fictício tão considerável que seja muito mais estimado do
que o homem; ainda que somente o homem lhe tenha dado este valor e
dele se utilize, conforme seus caprichos (THOMAS MORUS apud MORES,
2001, p.109).

Na filosofia de vida do Bem Viver a natureza não é vista como um recurso,
ela é a “Pachamama”, “a ‘mãe’ de todo o existente”, sociedade e natureza
são uma totalidade, o homem é parte dela (SIMBAÑA, 2011, p.222, tradução
nossa).
Os utopianos definem a virtude: viver segundo a natureza. Deus, criando o
homem, não lhe deu outro destino (p.113).
A natureza, dizem eles, convida todos os homens a se ajudarem
mutuamente e a partilharem em comum do alegre festim da vida (THOMAS
MORUS apud MORES, 2001, p.114-115).

Para falar de “Sumak Kawsay”, ou “Bem Viver”, Acosta (2013, p.13, tradução
nossa) diz que temos que buscar as experiências, visões e propostas dos
povos “dentro e fora do mundo Andino e Amazônico”, que vivem em
“harmonia entre si e com a natureza”, e possuem uma “longa e profunda
história”. Acosta (2013) aborda sobre a necessidade de uma construção
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coletiva que crie “pontes entre os conhecimentos ancestrais e os modernos”,
e que seja “fruto de processo social” (ACOSTA, 2013, p.178, tradução
nossa).
O Entrevistado-F manifesta que a mudança também está nos “aspectos
antigos da cultura tradicional indígena, que nos ensinam a trabalhar os bens
da natureza, por exemplo”, o que não significa retroceder, ressalta, mas
“buscar o conhecimento dos antigos, (...) [descobrir] o que é que essas
histórias de processos de vida do cotidiano antigo têm a nos ensinar”.
A expressão traduzida ao português como “Bem Viver” está presente no
Equador e na Bolívia, e em noções similares em povos indígenas do Chile,
Paraguai, Panamá, Guatemala, México, entre outros, menciona Acosta
(2013). Alcoreza (2011) explica que o “Sumak Kawsay” é uma expressão na
língua Quechua, assim como “Suma Qamaña” em Aymara, e “Ñandereco”
em Guarani. As traduções de “Sumak” e “Suma” estão relacionadas com
noções de realização, plenitude; e “Kawsay” e “Qãmana” significa a vida, o
viver, o conviver, sintetiza Acosta (2013) a partir do trabalho de outros
autores. Mas o autor menciona que não existe uma tradução precisa.
O Bem Viver não significa apenas uma mudança semântica ou discursiva,
suas implicações incorporam os seguintes aspectos, conforme Alcoreza
(2011): a pluralidade, ou seja, incorpora as situações não homogêneas; o
qualitativo; a compreensão do Comum, do convívio, do coletivo e não do
individual; a convivência harmoniosa entre os homens entre si, e com a
Natureza.
Acosta (2013) nos diz que o Bem Viver prevê relações de cooperação, ele
prima pela autossuficiência e autogestão das comunidades, ele valoriza e
respeita o “outro”. O Bem Viver se realiza em comunidade, “com e em função
de outros seres humanos”, e como “parte integrante da Natureza, sem
pretender dominá-la” (ACOSTA, 2013, p.76, tradução nossa).
Sobre estas considerações, observo a existência da relação entre o Bem
Viver com os Comuns, o Ubuntu e a Biocivilização. Os Comuns estão
presentes no Bem Viver, dizem Acosta (2013) e Grzybowski (2012). O “Bem
Viver” incorpora a visão de mundo que engloba a ideia da “autonomia
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comunitária” e “reciprocidade social” em respeito à natureza, expressa Bollier
(2014). O Bem Viver trata de um novo pacto de convivência, segue Acosta
(2013), de outras formas de vida que não estão orientadas para a
acumulação do capital.
O Bem Viver é uma filosofia de vida, um projeto emancipador que soma as
muitas lutas de resistência, propostas de mudanças e experiências, afirma
Acosta (2013). O caminho e o objetivo do Bem Viver, como nova forma de
organização da sociedade, exige “equidades, igualdade e liberdade”
(ACOSTA, 2013, p.164, tradução nossa). O que não significa um “paraíso”,
diz o autor, pois as contradições e tensões sempre estarão presentes, mas
trata-se de uma busca constante para que os princípios do Bem Viver
estejam presentes cada vez mais para todos.
Quando falamos do Bem Viver propomos uma reconstrução da visão
utópica de futuro Andina e Amazônica, que deve complementar-se e
ampliar-se incorporando outros discursos e outras propostas provenientes
de diversas regiões do planeta, que espiritualmente estão relacionadas em
suas lutas por uma transformação civilizatória (ACOSTA, 2013, p.47,
tradução nossa).

Boaventura de Souza Santos no prefácio de Acosta (2013) considera que o
Bem Viver parte da contribuição indígena do Sumak Kawsay e vai além.
Santos diz que é um princípio do século XXI, que propõe uma “mudança
civilizatória, ou seja, a utopia” (p.10, tradução nossa).
Acosta (2013) aborda que o Bem Viver precisa ser construído nas diversas
escalas, desde o local e regional, até o global. O Bem Viver também está nas
cidades, onde se deve fortalecer os espaços comunitários, observa Acosta
(2013). Os espaços urbanos devem ser reorganizados, e deve se estabelecer
outras relações com o mundo rural, segue o autor.
As noções de Bem Viver são heterogêneas e plurais, ele apoia e valoriza as
distintas maneiras de viver, Acosta (2013) cita Xavier Albó que fala de “bens
viveres”. O Bem Viver se baseia em princípios de “interculturalidade”, se
nutre das experiências e conhecimentos dos povos indígenas, assim como
das “diversas formas de produzir conhecimento”, aceita que há uma relação e
complementariedade “entre todos os seres vivos, humanos e não humanos”
(ACOSTA, 2013, p.53 tradução nossa).
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Um princípio destacado do Bem Viver é a “harmonia e o equilíbrio” com os
ciclos naturais e as formas de vida, onde cada elemento depende do outro,
diz Simbaña (2011). Alcoreza (2011) complementa que a compreensão da
interpendência mútua promove relações de reciprocidade, solidariedade e
complementariedade.
É uma visão “cosmocêntrica”, expressa Alcoreza (2011), que entende a
Natureza como um ser sagrado. Para Vega (2011, p.260, tradução nossa) a
sabedoria dos povos indígenas compreende que a “comunidade” é formada
por “todos os seres vivos, os seres humanos, os animais e a Mãe Terra”.
Gudynas (2011a) explica que o Bem Viver rompe com o antropocentrismo,
dissolve a dualidade sociedade/natureza, reconhece valores intrínsecos ao
ambiente e reconfigura as comunidades como agentes políticos. Além disso,
conforme Acosta (2013, p.16, tradução nossa), o Bem Viver reconhece os
“diversos valores culturais existentes no mundo”, e prevê o regresso ao “valor
de uso”. Nessa nova perspectiva são incorporadas as dimensões coletivas,
ecológicas e espirituais (GUDYNAS, 2011a; 2011b).
A luta pelo Gandarela é uma luta pela “busca da vida”, pela “qualidade de
vida”, diz o Entrevistado-F, “a água é o símbolo da vida”, ela é a que “gera” e
“mantém a vida”. O Entrevistado-F compreende que a água proporciona a
visão sistêmica e holística da vida, uma percepção que está presente na
“carta do índio de Seattle”, nesta carta são mencionados os “seres da
natureza como ‘Entidades’, (...) que fazem parte de uma divindade, fazem
parte do mundo sagrado”, diz o Entrevistado-F.
O Entrevistado-F também cita São Francisco de Assis, “que chama todo o
universo de irmãos, desde uma pedra e todos os seres da natureza e o ser
humano, como [sendo] todos irmãos”, esse é o entendimento do
Entrevistado-F para a “visão sistêmica e holística da rede da vida”. O
Entrevistado-F adiciona que o processo de mudança passa pelo “amor”, “é
uma condição que transcende questões práticas”.
Eu trago a imagem de São Francisco [de Assis], que é onde eu considero
cada elemento como irmão, até uma pedra, a água. Então isso eu só sou
capaz de sentir, de vivenciar, por um outro jeito de lidar com o mundo, não
indo de cabeça, intelectualmente, racionalmente, mas de uma forma
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sensível a partir do coração, e esse coração imprime amorosidade
(ENTREVISTADO-F).

O Entrevistado-F faz uma relação entre a água que existe no planeta e a
água presente no corpo do ser humano, com a compreensão de que somos
um “microcosmo”, e portanto, o cuidado com a água externa é também um
cuidado com a água interna do nosso corpo e de todos os seres.
Eu senti nas minhas águas, do meu corpo, esses sistemas... a vida... a vida
nessas coisas [em todos os seres], e que a gente é de uma dimensão
complexa, onde tem a interligação de todas as redes [da vida] (...) eu sinto
com o meu corpo, e a minha alma, e os meus conhecimentos (...) essa
interlocução, essa realidade também do invisível (...) que perpassa as
coisas (ENTREVISTADO-F).

“Em resumo, o viver bem é a defesa da vida, da Natureza como um local
sagrado onde convivemos e reproduzimos as nossas vidas” (ALCOREZA,
2011, p.235, tradução nossa). O Bem Viver surge a partir de “visões utópicas”
que precisamos reencontrar e construir, o Bem Viver altera as percepções de
realidade, diz Acosta (2013).
As utopias provocam transformações quando resultam em ações concretas
para solucionar problemas concretos, considera Acosta (2013) (ver item 5.2).
O autor aborda sobre a construção da utopia, uma utopia que implica na
crítica da realidade, na direção de um projeto de vida solidário, coletivamente
imaginado, politicamente construído, conquistado e executado por ações
democráticas a todo o momento (ACOSTA, 2013).
Uma ação referencial para a mudança em direção ao Bem Viver é a
“Iniciativa Yasuní-ITT” no Equador, que luta por uma moratória da extração
do petróleo, para uma economia pós-petroleira, como fala Acosta (2013).
“Keep the oil in the soil”, que quer dizer “mantenha o petróleo no subsolo”, é
uma das expressões que simboliza a luta por Yasuní47. Da mesma forma, na
Serra do Gandarela está se dizendo para manter o minério de ferro no interior
das montanhas.
Nós precisamos é deixar o ferro e o ouro lá, com as cangas, e as águas
sendo guardadas no subterrâneo. (...) Nosso modo de viver é que tem que
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Ver mais sobre a Iniciativa Yasuní em www.oilwatch.org / www.accionecologica.org /
www.sosyasuni.org
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mudar, e esse modo de viver, segundo alguns sábios, (...) é o que vem pelo
coração (ENTREVISTADO-F).

Por fim, exponho que para diferenciar as abordagens com relação a aspectos
não materiais da utopia-concreta, proponho a denominação de “utopia-sutil”,
para exprimir os sentimentos, as emoções, as sensações, a espiritualidade, o
sentido do sagrado, o que não tem palavras para descrever.
Aqui concluo a exposição de cada representação do espaço da resistência na
Serra do Gandarela – os instrumentos (cap.03), as contraposições (cap.04) e
as utopias (cap.05) – para no próximo capítulo apresentar a construção
teórica do espaço da resistência que proponho, resultante da prática, inserida
na teoria do espaço de Henri Lefebvre, acrescida da doxa de Pierre Bourdieu.

315

	
  

CAPÍTULO 06
O E S PA Ç O
DA RESISTÊNCIA
e suas representações
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6. O ESPAÇO DA RESISTÊNCIA e suas representações
Este capítulo é a apresentação da minha contribuição teórico-prática que
defendo nesta tese. Para tanto, são inicialmente expostos conceitos de
Bourdieu para a compreensão da doxa e, em seguida, construo a noção do
espaço da resistência na Serra do Gandarela e suas representações.
6.1 A relação com os conceitos de Pierre Bourdieu
Do extenso trabalho do sociólogo e filósofo francês Pierre Bourdieu (19302002) seleciono para a presente pesquisa apenas uma parte, que serve para
melhor compreender a inserção da minha proposta do “espaço da
resistência” na teoria do espaço de Lefebvre, expressa no item 6.2. Aqui são
expostos os conceitos e noções de Bourdieu sobre o “campo”, o “capital”, o
“habitus”, o “espaço social” e o “poder simbólico”, que auxiliam no
entendimento da “doxa” e da construção de visões de mundo.
6.1.1 Introdução ao “campo”, “capital” e “habitus”
Os “campos48” são, para Bourdieu (2010), como “universos” que possuem
“leis próprias”, são autônomos. Cada “campo” tem a sua “lógica própria”,
afirma Bourdieu (2007), tem a sua “própria hierarquia” que se estabelece
entre as “espécies do capital” (explicado a seguir). O “campo social” é
descrito pelo autor como um espaço “multidimensional de coordenadas”, com
diferentes variáveis pertinentes. Os agentes se distribuem no campo social
segundo o “volume global do capital” que possuem, e segundo a
“composição do seu capital”, ou seja, conforme o seu “peso relativo” no
conjunto (BOURDIEU, 2007; 2004).
O “capital” é, para Bourdieu (2007, p.145), “percebido por um agente dotado
de categorias de percepção resultantes da incorporação da estrutura da sua
distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de
óbvio”. O autor (2004) também menciona os “poderes sociais fundamentais”,
os capitais, tal como o “capital econômico”, o “capital cultural”, o “capital
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Assim como nos textos de Lefebvre (ver nota de rodapé 02), todos os termos e conceitos
característicos de Pierre Bourdieu, assim como palavras que auxiliam na sua compreensão,
são colocados entre aspas.
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simbólico”. São diferentes “espécies de capitais” que precisam ser percebidas
e reconhecidas como “legítimas”, afirma.
Ao abordar as “ações” dos “agentes sociais” (como denomina o autor),
Bourdieu (2010) discute sobre o “ato de interesse”. Ele explica que a
sociologia postula que há uma “razão” para os agentes “fazerem o que
fazem”, ou seja, que os agentes sociais não realizam atos gratuitos. O autor
menciona a “illusio”, que significa estar “preso ao jogo, preso pelo jogo,
acreditar que o jogo vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples,
que vale a pena jogar” (p.139).
Assim, a palavra “interesse” tem o seu significado atribuído a noção de
“illusio”, no sentido de investir nos “alvos do jogo”, expressa Bourdieu (2010).
Para o autor, “interesse” é “estar em”, participar, admitir que o “jogo” merece
ser jogado e que os “alvos” merecem ser perseguidos. Isto é, “reconhecer o
jogo” e “reconhecer o alvo”, sintetiza o autor.
Todo o “campo social” tende a obter, daqueles que nele “entram”, uma
relação de “illusio” com o “campo”, afirma Bourdieu (2010). Os agentes
sociais podem querer “inverter” a “relação de forças” no “campo” (do “jogo”),
porém, mesmo os que ocupam “posições radicalmente opostas” têm um
“acordo oculto e tácito a respeito do fato de que vale a pena lutar a respeito
das coisas que estão em jogo no campo”(op. cit, p.141).
[Trata-se de uma] cumplicidade profunda entre os adversários inseridos no
mesmo campo: eles se enfrentam, mas estão de acordo pelo menos a
respeito do objeto do desacordo (BOURDIEU, 2010, p.141, grifo nosso).

Assim, a “illusio” (“interesse no jogo”) é tanto “condição” quanto “produto” do
funcionamento do “campo”, explica Bourdieu (2010). O autor afirma que os
“interesses socialmente constituídos” apenas existem na “relação” com um
“espaço social”, no interior do qual certas coisas são importantes e outras
indiferentes.
Bourdieu (2010) fala também que o “desinteresse” existe, e que para
compreendê-lo é preciso pensar em termos de “habitus” (conceito exposto a
seguir). É importante compreender o campo como um lugar no qual
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“nascemos”, portanto, que “não produzimos”, continua, e isso permite
compreender que existem “condutas desinteressadas”, afirma o autor.
Bourdieu (2010) expressa que o desinteresse “só ocorre por meio do
encontro entre habitus predispostos ao desinteresse e universos nos quais o
desinteresse é recompensado” (p.153). Por outro lado, há também
“escondido”

pela

aparência

do

“desinteresse”,

“interesses

sutis”,

“camuflados”, expõe o autor.
O “habitus”, explica Bourdieu (2007), é o “conhecimento adquirido”, indica a
“disposição incorporada”, quase “postural”.
O habitus (...) é um corpo socializado, um corpo estruturado, um corpo que
incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de um setor particular
desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto a percepção desse
mundo como a ação nesse mundo (BOURDIEU, 2010, p.144, grifo nosso).

Bourdieu (2006) exemplifica que as possibilidades entre uma “criança” e o
“mundo” é dada pela intervenção de “todo o grupo”. São as “inseguranças”,
os “medos”, os “discursos”, os “provérbios” que são estruturados de acordo
com os princípios do “habitus” correspondente, explica o autor. O grupo faz o
“mundo”, a “natureza”, ser conforme as suas “crenças” (BOURDIEU, 2006).
As “disposições perceptivas” tendem a se ajustar à “posição”, assim, há uma
tendência a “perceber o mundo” como “evidente”, e “aceitá-lo” de modo
amplo, especialmente se olharmos para os dominados com os olhos do
dominante, expressa Bourdieu (2004). O autor compreende que não há um
“vazio social”, a “construção da realidade social” está submetida a “coações
estruturais”, a “cognições socialmente estruturadas”, e argumenta que tal
construção não é somente dada pelo “individuo”, podendo tornar-se um
empreendimento “coletivo”.
Assim, as representações dos agentes variam segundo sua posição (e os
interesses que estão associados a ela) e segundo seu habitus como
sistema de esquemas de percepção e apreciação, como estruturas
cognitivas e avaliatórias que eles adquirem através da experiência durável
de uma posição do mundo social. O habitus é ao mesmo tempo um sistema
de esquemas de produção de práticas e um sistema de esquemas de
percepção e apreciação das práticas. E, nos dois casos, suas operações
exprimem a posição social em que foi construído (BOURDIEU, 2004, p.158,
grifo nosso).
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As “práticas” e “representações” produzidas pelo “habitus” só são
imediatamente percebidas por agentes que possuem o mesmo “código” para
compreender o seu “sentido social”, explica Bourdieu (2004). O “habitus” trata
do “senso do seu lugar” e o “senso do lugar do outro”, diz o autor. Assim,
conclui Bourdieu (2004), “através do habitus, temos um mundo de senso
comum, um mundo social que parece evidente” (p.159).
Por outro lado, Harvey (2012) compreende a pessoa como uma “construção
social fluída”, e, portanto, não é imutável. A pessoa se situa num conjunto de
relações

socioecológicas,

expressa

Harvey

(2012).

Somos

pessoas

integradas a estruturas dinâmicas e potentes, a que se dá o nome de “modo
de produção”, explica o autor, e nossa posição com relação à isso é também
uma construção social, assim como o próprio modo de produção, continua. “A
posição a partir da qual vemos” define quem somos (HARVEY, 2012, p.310).
Mas “o que podemos ver e a amplitude com que o podemos” dessa
“posição a partir da qual vemos” também variam de acordo com as
construções espaçotemporais e as nossas opções no mundo que
habitamos. (...)
Porém, há (...) a necessidade de persuadir as pessoas a ver para além das
fronteiras do míope mundo da vida cotidiana que todos habitamos
necessariamente (HARVEY, 2012, p.310).

O “espaço social”, um campo de forças e de lutas
O “mundo social” pode ser representado em forma de “espaço”, considera
Bourdieu (2007), em várias “dimensões”, continua o autor, em que cada
“agente” está numa “posição”, numa “região” determinada do espaço.
Bourdieu (2010) percebe que a noção de “espaço” contém o princípio de uma
apreensão “relacional” do mundo social, pois toda a “realidade” reside “na
exterioridade [relações] mútua dos elementos que a compõem” (p.48).
A defesa de “interesses” de um grupo social mobilizado tem mais
oportunidade de ser bem-sucedido quanto mais os agentes sociais estejam
inclinados a se “reconhecer mutuamente” por sua proximidade no “espaço”
das relações sociais e “interesses” associados a essas “posições”; e a
reconhecerem-se em um mesmo projeto (político ou outro), considera
Bourdieu (2007; 2010).
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Porém, para Bourdieu (2010), os indivíduos ou grupos ocupam “posições
relativas” em um “espaço de relações”; eles são definidos “pelas suas
posições relativas neste espaço” (BOURDIEU, 2007, p.133-134, grifo no
original), e não como “grupos definidos”, diz. O “campo” também tem sentido
senão “relacionalmente”, afirma Bourdieu (2007), por meio do jogo das
“oposições” e das “distinções”.
O “espaço social” é construído na “base de princípios de diferenciação” ou de
“distribuição”, constituídos pelo “conjunto das propriedades” que “atuam” de
acordo com a “força ou poder” do “universo social considerado” (BOURDIEU,
2007, p.133-134). Porém, Bourdieu (2010) aborda que a estrutura da
“distribuição” das formas do “poder”, ou dos “tipos de capital eficientes”
considerados, “variam” de acordo com os “lugares” e os “momentos”.
Trata-se, portanto, de uma estrutura “mutável” em que operam, ao mesmo
tempo, a dinâmica da “conservação” e a da “transformação” da estrutura da
distribuição das “propriedades ativas”, e assim, do “espaço social”
(BOURDIEU, 2010). Desta forma, Bourdieu (2010) percebe o “espaço social
global” como um “campo” em que “forças atuam”, ou seja, um “campo de
forças”.
Na medida em que as propriedades tidas em consideração para se
construir este espaço são propriedade actuantes, ele pode ser descrito
também como campo de forças, quer dizer, como um conjunto de relações
de força objectivas impostas a todos os que entrem nesse campo e
irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às interacções
directas entre os agentes (BOURDIEU, 2007, p.134, grifo nosso).

E, um “campo de lutas”:
(...) isto é, ao mesmo tempo, como um campo de forças, cuja necessidade
se impõe aos agentes que nele se encontram envolvidos, e como um
campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e
fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de forças,
contribuindo assim para a conservação ou a transformação de sua estrutura
(BOURDIEU, 2010, p.50, grifo nosso).

Bourdieu (2007) explica que toda a história do “campo social” está presente
em forma “materializada” nas “instituições”, e em forma “incorporada” nas
“atitudes” dos agentes, tanto nos que “fazem funcionar” estas instituições
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quanto nos que as “combatem”. Cada campo está submetido à sua “doxa”
(conceito detalhado no item 6.1.3).
Bourdieu (2007) explica que as estratégias das lutas “internas” encontram
(por vezes inconsciente, diz) com as estratégias de grupos “exteriores ao
campo”. Inclusive, o apelo a “forças externas” muitas vezes levam os agentes
a triunfarem nas “lutas internas”, continua o autor.
O campo político, entendido ao mesmo tempo como campo de forças e
como campo das lutas que têm em vista transformar a relação de forças
que confere a este campo a sua estrutura em dado momento, não é um
império: os efeitos das necessidades externas fazem-se sentir nele (...)
(BOURDIEU, 2007, p.163-4, grifo nosso).

É na “estrutura” do “campo político” que são determinadas as “tomadas de
posição”, expõe Bourdieu (2007), pelos “interesses” associados a uma
determinada “posição” nesse campo. Bourdieu (2010) explica que o “campo
político” não é o “campo do poder”.
O “campo do poder” é o espaço de “relações de força” entre os agentes
suficientemente providos de “diferentes tipos de capital” para poderem
“dominar” o campo correspondente. As suas lutas se intensificam quando o
“valor relativo” dos diferentes tipos de “capital” é “posto em questão”, isto é,
quando as “instâncias” encarregadas da reprodução do campo do poder são
“ameaçadas” (pela exposição das contradições do espaço abstrato e pelas
capacidades diferenciais, acrescentaria Lefebvre).
6.1.2 O poder simbólico
O “poder simbólico”, cuja forma é o poder de fazer grupos “consagrados”,
“estabelecidos”, está baseado em duas condições, conforme Bourdieu
(2004). Primeiramente ele deve estar fundado na “posse” de um “capital
simbólico”, ou seja, de um “poder atribuído”, adquirido em “lutas anteriores”,
para ter condição de “impor o reconhecimento”, diz o autor. Em segundo
lugar está a “eficácia simbólica”, que “depende do grau em que a visão
proposta está alicerçada na realidade” (BOURDIEU, 2004, p. 166).
As “relações de poder” dependem do poder “material” ou “simbólico”
acumulado pelos “agentes”, ou “instituições”, continua Bourdieu (2007). O
poder dos agentes é proporcional ao “reconhecimento” que recebem do
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grupo, o seu “capital”, reforça o autor. O poder simbólico só se exerce se for
“reconhecido”, ele se define numa “relação” determinada entre os que
“exercem” o poder e os que “lhe estão sujeitos” (BOURDIEU, 2007).
A forma do conjunto das “distribuições” das diferentes “espécies de capital”
define o estado das “relações de força” entre os agentes, expressa Bourdieu
(2007). As “relações de força objetiva” tendem a se reproduzir nas “relações
de força simbólicas”, considera Bourdieu (2004; 2007), ou seja, se
reproduzem nas “visões do mundo social” para garantir a “permanência”
dessas relações de força. Aqueles que ocupam as “posições dominadas” no
“espaço social”, ocupam também as “posições dominadas” no campo de
“produção simbólica”, continua Bourdieu (2007).
Chamo de capital simbólico qualquer tipo de capital (econômico, cultural,
escolar ou social) percebido de acordo com as categorias de percepção, os
princípios de visão e de divisão, os sistemas de classificação, os esquemas
classificatórios, os esquemas cognitivos, que são, em parte, produto da
incorporação das estruturas objetivas do campo considerado, isto é, da
estrutura de distribuição do capital considerado (BOURDIEU, 2010, p.149,
grifo nosso).

Bourdieu (2007) esclarece que “categorizar”, ou seja, “classificar”, faz-se em
cada momento da existência “sem interrupção”, nas “lutas” que opõem os
agentes acerca do “sentido” do mundo social e da sua “posição” nesse
mundo, sua “identidade social”. A “categorização” se dá por meio de todas as
formas do “bem dizer” e do “mal dizer”, pois “katègorein”, alerta o autor,
significa “acusar publicamente” (BOURDIEU, 2007, p.142).
As “lutas simbólicas” podem adquirir duas formas diferentes, conforme
Bourdieu

(2004).

representação”

Do

lado

individuais

“objetivo”
ou

agem

coletivas,

através

destinadas
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“ações
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de
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“determinadas realidades”, explica o autor. Do lado “subjetivo” tentam “mudar
as categorias de percepção e apreciação” do mundo social, trata-se da “luta
política”, luta pela “imposição” do princípio de “visão e divisão” válido do
mundo social (BOURDIEU, 2004).
Os agentes que fundamentam o “ponto de vista” do mundo mais “visível”, das
“categorias de percepção” em vigor, são os mais bem colocadas também
para “mudá-las”, mas são também os menos inclinados a fazê-lo, observa
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Bourdieu (2007). Nas lutas simbólicas está em jogo a própria “representação
do mundo social”, pela produção do “senso comum”, expõe Bourdieu (2004;
2007). Porém, a “legitimação da ordem social” não é produto de uma
“imposição simbólica”, diz Bourdieu (2004), ela resulta do fato dos “agentes
aplicarem às estruturas objetivas do mundo social estruturas de percepção e
apreciação do mundo como evidente” (p.163).
O poder simbólico constitui o “fazer ver” e o “fazer crer”, “confirma” ou
“transforma” a visão de mundo, e assim, a “ação” sobre o mundo, portanto, “o
mundo”, afirma Bourdieu (2007). O autor explica que é “na própria estrutura
do campo em que se produz e se reproduz a crença” (p.14-15, grifo no
original).
Bourdieu (2004) continua argumentando que o “poder simbólico” é um poder
de “fazer coisas com as palavras”, e na medida em que são “adequadas”,
“verdadeiras”, a descrição “faz as coisas”. Então, o “poder simbólico” é um
poder de “consagração” ou “revelação”, diz o autor, para que as coisas
possam

“existir”

enquanto

tal,

através

do

“conhecimento”

e

do

“reconhecimento”.
Bourdieu (2004) conclui que este é, portanto, o “poder político por
excelência”, é o poder de “manipular” a “estrutura objetiva” da sociedade.
Bourdieu (2007) complementa que o poder simbólico é um “poder invisível”,
que somente pode ser exercido com a cumplicidade “daqueles que não
querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (p.8).
Os “sistemas simbólicos”, como instrumentos de conhecimento e de
comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são
estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade que
tende a estabelecer uma ordem gnoseologica; o sentido imediato do mundo
(e, em particular, do mundo social) (BOURDIEU, 2007, p. 9, grifo nosso).

Bourdieu (2007) retoma Durkheim para chamar o sistema simbólico de
“conformismo lógico”, “uma concepção homogênea do tempo, do espaço”.
Bourdieu (2007) completa que os “símbolos” (como instrumentos de
conhecimento e comunicação) contribuem fundamentalmente para a
“reprodução da ordem social” conforme “determinados interesses”. Definições
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do mundo social (do espaço abstrato, diria Lefebvre) são “invisivelmente”
impostas para “reproduzí-lo”, continua o autor.
A imposição da ordem estabelecida é dada como “natural” pela “ortodoxia”,
ela é “mascarada”, logo “ignorada”, segundo Bourdieu (2007). O efeito
ideológico consiste em impor “sistemas de classificação políticos sob a
aparência legítima de taxinomias filosóficas, religiosas, jurídicas, etc.”
(BOURDIEU, 2007, p.14). O poder simbólico é uma forma transformada e
legitimada das outras formas de poder, considera o autor.
Harvey (2012) fala do controle dos fluxos de informações e da comunicação
em massa que influenciam a maneira “como podemos esperar entender e
transformar o mundo”. Harvey (2012) explica que as ideologias e práticas do
neoliberalismo fazem discretamente o seu trabalho, nos meios de
comunicação e universidade, “que moldam o contexto imaginativo no qual
vivemos. Elas o fazem sem que praticamente ninguém se dê conta disso”
(HARVEY, 2012, p.206). Esta imposição quer evitar a transformação do
mundo, continua o autor.
Além disso, na nossa apressada vida diária, promovida pelas tecnologias que
reduzem as distâncias e os tempos, pelo nosso ágil desempenho profissional
em nome da “interminável acumulação do capital”, somos privados de tempo
para imaginar e construir alternativas distintas das que são impostas,
manifesta Harvey (2012, p.310). As noções específicas de “direitos e
deveres”, reforçadas pela organização material da produção, afetam nossos
sentimentos de “alienação e subordinação”, e as concepções de “poder e de
impotência”, diz Harvey (2012). O efeito disso é “limitar nossa visão do
possível”, conclui o autor (p.310).
A cultura dominante contribui para a “integração fictícia” da sociedade no seu
conjunto, e, assim, para a “desmobilização” das classes dominadas, para a
legitimação da ordem estabelecida, expressa Bourdieu (2007). Ela legitima
também as “distinções”, as definindo pela sua “distância” em relação à
“cultura dominante” (BOURDIEU, 2007).
Além disso, os “dominantes” oferecem aos “dominados” os meios de
constituírem a sua “visão de mundo” e a “representação” de seus interesses
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em “instrumentos de representação institucionalizados”, afirma Bourdieu
(2007). O autor exemplifica como sendo os “sindicatos”, os “partidos”, as
“mobilizações” e “manifestações”. São as diferenças induzidas e reduzidas,
ou seja, fabricadas, previstas e recuperadas pelo sistema, conforme Lefebvre
(ver item 5.1).
Modos de dominação e a violência simbólica institucional
Bourdieu (2006) fala que os “modos de dominação” se dão pelas “relações de
dominação” decorrentes da interação entre as “pessoas”, e pelas “formações
sociais” mediadas de forma “objetiva” por mecanismos “institucionalizados”. A
“classificação”, os “instrumentos”, para Bourdieu (2006), têm a função política
de passarem “despercebidos” para que a sociedade não encontre princípios
antagônicos.
Bourdieu (2010) percebe o “Estado” como aquele que promove um processo
de “unificação” (homogeneização, conforme Lefebvre) dos “diferentes
campos” sociais, econômico, cultural, político, etc. Porém, esta unificação
acompanha “a constituição progressiva do monopólio estatal da violência
física e simbólica legítima” (BOURDIEU, 2010, p.51), pelo seu conjunto de
recursos materiais e simbólicos:
(...) o Estado tem a capacidade de regular o funcionamento dos diferentes
campos, seja por meio de intervenções financeiras, seja através de
intervenções jurídicas (BOURDIEU, 2010, p.51 grifo nosso).

A “objetividade” (“institucionalizada”) das relações de “dominação” garante a
“permanência” e a “acumulação” das suas aquisições materiais e simbólicas,
sem a necessidade de serem recriadas continuamente pelos agentes, e com
“liberdade de ação”, tendo a sua autoridade legitimada, compreende
Bourdieu (2006). A objetivação em “mecanismos” garante a “reprodução” da
estrutura das relações de dominação e dependência, continua Bourdieu
(2006). Trata-se da “violência simbólica”, diz o autor.
A “violência simbólica” se manifesta no monopólio do Estado em outorgar o
que seja “oficial”, das “autoridades”, da “instituição”, os “títulos sociais”; e
colocar este como o “ponto de vista” que todos devem “reconhecer” em
determinada sociedade, expressa Bourdieu (2004). São “certificados” que
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conferem direitos universais para a produção de um ponto de vista
considerado transcendente em relação a outros pontos de vista singulares
(BOURDIEU, 2004).
O “capital político” pressupõe a objetivação em instituições permanentes, “a
sua materialização em ‘máquinas’ políticas, em postos e instrumentos de
mobilização e a sua reprodução contínua por mecanismos e estratégias”
(BOURDIEU, 2007, p.194). Quanto mais o capital político se institucionaliza,
mais postos estáveis de permanência são colocados a seu serviço, observa o
autor.
Duarte Júnior (2006, p.37) explica que a realidade é construída pelo homem,
ela é “socialmente edificada” através da produção e distribuição nas
comunidades humanas do conhecimento. Assim, as instituições têm um
papel fundamental, dada a sua origem histórica elas se “cristalizam”, diz o
autor, e “passam a ser percebidas como independentes dos indivíduos que
as mantêm” (p.42).
A instituição é uma realidade construída socialmente e transformada em
“coisa”, ou seja, é reificada, afirma Duarte Júnior (2006, p.43), e assim,
adquire o “mesmo estatuto das coisas naturais, dos objetos físicos.” Desta
forma, as instituições possuem em si um “controle social: ao ser percebida
como algo dado, estabelecido, evita que os indivíduos procurem alterá-la”
(op. cit., p.43).
Castoriadis (1998) fala da necessidade da “utopia da autonomia política”, ou
seja, a consciência explícita de que os próprios homens criam as suas
instituições e leis, e portanto, têm o poder de interferir e alterá-las numa
deliberação coletiva de um regime “verdadeiramente democrático”. O autor
menciona que as antigas leis gregas começavam com o escrito “pareceu bom
ao conselho e ao povo”, quer dizer, “pareceu bom” e não “é bom”, é o que
pareceu bom naquele momento pelo coletivo, pelo “povo”.
Porém, a instituição é “objetivada”, percebida como possuindo vida própria, é
“soberana”, é “legitimada” pela linguagem e edificação social (DUARTE
JÚNIOR, 2006). Assim, os homens adaptam-se, condicionam-se a ela,
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“cumprindo os papéis já estabelecidos”, “o homem torna-se produto daquilo
que ele próprio produziu”, enfatiza o autor (p.43-45).
A dominação não existe mais “diretamente entre indivíduos”, mas entre
“instituições” socialmente “garantidas” e “qualificadas”, e socialmente
“definidas” em suas posições, expõe Bourdieu (2006). O autor considera,
portanto, que a estrutura de relações de poder entre grupos é “produzida”,
“reproduzida” e “garantida” praticamente pelo funcionamento desses
“mecanismos institucionais”, que mantêm a ordem simbólica no interesse
daqueles que ocupam a posição dominante. Desse modo, a classe
dominante somente deixa que o “sistema que eles dominam” exercite a sua
dominação (BOURDIEU, 2006).
A dominação não é o efeito direto e simples da ação exercida por um
conjunto de agentes (‘a classe dominante’) investidos de poderes de
coerção, mas o efeito indireto de um conjunto complexo de ações que se
engendram na rede cruzada de limitações que cada um dos dominantes,
dominado assim pela estrutura do campo através do qual se exerce a
dominação, sofre de parte de todos os outros (BOURDIEU, 2010, p.52, grifo
nosso).

Por outro lado, as instituições são passíveis de sofrerem mudanças através
de “esforços deliberativos” (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.45). “Esforço”, diz o
autor, necessário para adquirir uma nova consciência, pois é necessário um
trabalho para “desligar-se” das concepções cotidianas da realidade e
compreendê-las “de fora”, sob uma outra perspectiva (op. cit., p.45).
Nesse sentido há uma dialética que rege as transformações sociais,
considera Duarte Júnior (2006), pois “transformações objetivas nas
instituições conduzem a transformações no corpo de conhecimentos, nas
ideias, e vice-versa” (p.53). A teoria tem o poder de “tornar reais os seus
conceitos” quando conseguem “retornar do universo simbólico onde foram
produzidos, à vida cotidiana dos indivíduos” (op. cit., p.53).
Mas as instituições possuem mecanismos para se protegerem das
oposições, das mudanças, das “heresias”, diz Duarte Júnior (2006).
Dissidências são previstas neste universo simbólico das instituições, que já
prepara a “cura” através de um “arcabouço teórico” que ela mesma constrói
para explicar “como e por que indivíduos se desviam da ‘correta’ visão da
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realidade”, e mecanismos para “corrigir” esta conduta, para “reeducar”
(DUARTE JÚNIOR, 2006, p.61).
Tais indivíduos dissidentes são deslegitimados, taxados como “loucos”,
“marginais”, “imorais”, continua Duarte Júnior (2006), é o controle social para
assegurar determinada interpretação da realidade como a única possível. É a
ortodoxia promovendo a manutenção da sua doxa, como nos diz Bourdieu
(2006).
Bourdieu (2007) referencia Robert Darnton para dizer que uma das
possibilidades contra os fundamentos simbólicos do poder é o trabalho da
“deslegitimação”. Para Lefebvre (1991; 2008) trata-se de expor as
“contradições” e atuar nas fissuras do espaço abstrato. Quando há o
“deslocamento de sentido” as “relações de força” expressas nos “sistemas
simbólicos” se manifestam de forma “irreconhecível” (BOURDIEU, 2007).
A destruição deste poder de imposição simbólico radicado no
desconhecimento supõe a tomada de consciência do arbitrário, quer dizer,
a revelação da verdade objectiva e o aniquilamento da crença: é na medida
em que o discurso heterodoxo destrói as falsas evidências da ortodoxia,
restauração fictícia da doxa, e lhe neutraliza o poder de desmobilização,
que ele encerra um poder simbólico de mobilização e subversão, poder de
tornar actual o poder potencial das classes dominadas (BOURDIEU, 2007,
p.15, grifo nosso).

6.1.3 A “doxa”: o inquestionável mundo feito evidente
Bourdieu (2004) percebe o “objetivismo” e o “subjetivismo” como dois
momentos numa “relação dialética”, ambos estão relacionados a “posições”
dos agentes na “estrutura”, no “campo”. Bourdieu (2004) explica que o
“objetivismo” pode tratar os “fatos sociais” como “coisas”, e pode não os
considerar como objetos do “conhecimento”, ou de “desconhecimento” na
existência social. Do outro lado, o “subjetivismo” pode “reduzir o mundo social
às representações que dele se fazem os agentes” (BOURDIEU, 2004, p.150).
(...) quando há uma correspondência quase perfeita entre a ordem objetiva
e os princípios subjetivos da organização (...), o mundo natural e social
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aparece como autoevidente49 (BOURDIEU, 2006, p. 164, tradução nossa,
grifo nosso).

A esta experiência Bourdieu (2006) chama de “doxa” 50 , que distingue a
crença “ortodoxa” e “heterodoxa”, mas implica no “reconhecimento” de
“crenças diferentes” ou “antagônicas”. Na “doxa” o mundo tradicionalmente
experimentado é visto como o “mundo natural”, “taken for granted”
(BOURDIEU, 2006, p.164).
Bourdieu (2006) reforça que quanto mais ajustada está a estrutura
“objetivada” daquela “internalizada” (experiência “subjetiva”), resultante de
uma “lógica de simples reprodução”, o estabelecimento da ordem política é
percebida não como “arbitrária”, não como uma das ordens possíveis no
meio de tantas outras; mas é vista como “fechada” nela mesma, como se
fosse uma ordem natural inquestionável.
Assim, expressa Bourdieu (2006), toda a “ordem estabelecida” tende a
“produzir” a “naturalização” da sua própria “arbitrariedade”. O “senso da
realidade” é uma correspondência entre um determinado “objetivo” e a sua
“internalização” nas estruturas “sociais e mentais”, esta é a base de “adesão”
para a ordem estabelecida, explica o autor.
Desta forma, a “aspiração” dos agentes sociais tem os mesmos limites
daqueles “produzidos” e “condicionados” de forma “objetiva”, expõe Bourdieu
(2006). Coisas que poderiam ser de “outro modo”, são o que “são”, somente
porque são o que “deveria ser”, continua o autor. Os agentes têm na
experiência “subjetiva” o sentimento de que “não há nada a fazer” a não ser o
que se está fazendo, que é somente o que se deveria fazer (BOURDIEU,
2006).
Os “sistemas de classificações” que os agentes sociais “reproduzem” dentro
de sua “própria lógica”, contribuem para a “reprodução” das “relações de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
49

“(…) when there is a quasi-perfect correspondence between the objective order and the
subjective principles of organization (…) the natural and social world appears as self-evident”
(BOURDIEU, 2006, p. 164).
50
Bourdieu ampliou o sentido existente do conceito filosófico da “doxa”. Este termo de
origem grega significa “crença”, “opinião”, “o que se diz”, ou seja, o senso comum das coisas
(ALMEIDA et al, 2003).
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poder” (BOURDIEU, 2006). Numa determinada formação social as
“estruturas

objetivas”

e,

especialmente,

os

próprios

“agentes”,

se

“reproduzem” em “posições” dentro da grande extensão da “doxa”, continua
Bourdieu (2006).
A doxa, portanto, é o “tido como certo”, o “inquestionável”, o “indiscutível”, o
“não nomeado”, considera Bourdieu (2006). Assim, os instrumentos de
“conhecimento” são, para Bourdieu (2006), instrumentos “políticos” que
contribuem para a “reprodução do mundo social” pela “produção de adesão
ao mundo”, visto como “evidente” e “incontestado”, do qual se é “produto” e
se “reproduz” as estruturas, mesmo que transformadas. Há a produção das
“continuidades” e das “rupturas”, afirma o autor.
A teoria do conhecimento é uma dimensão da teoria política, porque o
poder especificamente simbólico para impor os princípios da construção da
realidade – em particular, a realidade social – é uma grande dimensão do
poder político (BOURDIEU, 2006, p. 165).

Os instrumentos simbólicos são, conforme Bourdieu (2007), as estruturas
“subjetivas” (“estruturantes”) relacionadas aos instrumentos de conhecimento
e de construção do mundo objetivo; as estruturas “objetivas” (“estruturadas”);
e os instrumentos de dominação, o poder.
Bourdieu (2006) continua e aborda que a “posição” que cada um exerce na
“sua prática” é confirmada e reforçada tanto pela “prática dos outros”
membros do grupo quanto pelas “instituições”. O mundo tido como evidente é
reduplicado pelos “discursos” instituídos sobre o “mundo”, no qual a
“aderência” de todo o grupo para esta evidencia é “confirmada”, afirma o
autor.
Duarte Júnior (2006) expressa que a conservação da realidade interiorizada
se dá pela rotina e pela interação com os outros. Os hábitos e as rotinas “são
a essência da institucionalização” (p.69):
Enquanto minha realidade cotidiana se desenvolve de forma rotineira, isto
é, de maneira já conhecida, estão suspensas quaisquer dúvidas e
questionamentos que me obrigariam a pensar sobre a minha identidade
(quem sou?) e a identidade das coisas e pessoas que me cercam. O mundo
continua aí como eu o conheço: no meu percurso até o trabalho tomo o
mesmo ônibus, que segue o trajeto habitual, as pessoas sobem e descem
dele da maneira usual, as casas e edifícios continuam os mesmos, meus
horários são mantidos etc. – tudo isso me reafirma continuamente a solidez
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da realidade e me dá a segurança que necessito para desenvolver minhas
atividades (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.69).

O autor (op. cit.) também considera que através da conversa “o mundo é
incessantemente confirmado” (p.70). “Um simples ‘bom-dia’ do porteiro de
meu edifício me informa que as coisas continuam como sempre” (DUARTE
JÚNIOR, 2006, p.70). E quando a certeza na realidade cotidiana é abalada,
são “acionados os mecanismos de conservação da crítica da realidade” para
que a “confirmação da realidade” se torne “explícita e intensa”, e seja
rapidamente “reestruturada”, tanto em nível individual como coletivo (op. cit.,
p.71-72).
(...) o governador ou o prefeito podem ir aos meios de comunicação e
declararem que a polícia estará nas ruas para garantir a ordem e a
normalidade (vale dizer, a realidade) (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.72).

Outro mecanismo “ambicioso” para retomar o controle, conforme Duarte
Júnior (2006, p.64), é “explicar as definições do universo contrário em termos
dos conceitos do universo original”. É incorporar o discurso dissidente e
inverter o sentido daquilo que era oposição, como se fosse algo já previsto e
considerado na realidade, para torná-lo afirmação em benefício da ortodoxia.
Essa ação “liquida” com a oposição, é uma espécie de “fagocite”, afirma o
autor.
Um exemplo conceitual está no termo “sustentabilidade” (ver item 4.3), e um
exemplo prático, dentro do objeto empírico deste estudo, é o governo do
estado de Minas Gerais e a própria Vale apoiarem a proposta de criação do
Parque Nacional da Serra do Gandarela. Porém, sem explicitar os limites que
lhes interessa, e construindo o discurso de que sem mineração e o recurso
financeiro que ela aporta não é possível implementar e gerir o Parque. Este
discurso está expresso na fala da entrevista concedida pela própria Vale que
diz: “não há conflito”, afirmação que tem por interesse também esconder as
contradições.
As necessidades “subjetivas” e tidas como “evidente” num senso comum do
mundo são “validadas” num mundo “objetivo”, cuja “essência” existe “sem ser
falada”, reforça Bourdieu (2006). Para o autor a “tradição”, as “leis habituais”,
são silenciosas, os “princípios” permanecem implícitos e não formulados,
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porque inquestionáveis. As respostas aos questionamentos são “legitimadas”
pela ordem política estabelecida; nada é mais “majoritário” do que a
“unanimidade da doxa” (BOURDIEU, 2006).
Uma sociedade não apenas ocupa seu território, afirma Gonçalves (1995),
ela o produz, pois projeta significados resultantes de processos complexos.
(...) “ao se organizar territorialmente, cada sociedade forja padrões de
ocupação e uso dos recursos e espaços que, mesmo quando resultantes das
ações transformadoras do homem, lhe parecem como dados” (GONÇALVES,
1995, p.311).
E quando as estruturas incorporadas e as estruturas objetivas estão de
acordo, quando a percepção é construída de acordo com as estruturas do
que é percebido, tudo parece evidente, tudo parece dado. É a experiência
dóxica pela qual atribuímos ao mundo uma crença mais profunda do que
todas as crenças (no sentido comum) já que ela não se pensa como uma
crença (BOURDIEU, 2010, p.144).

A “aderência” expressa na “relação dóxica” ao mundo social, explica
Bourdieu (2006), é a forma “absoluta” de reconhecimento da legitimação pelo
“desconhecimento da arbitrariedade”, pois as perguntas que eles respondem
“não podem ser explicitamente perguntadas”. E tal “legimitidade é disputada”
em conflitos entre os grupos que querem possuí-la (BOURDIEU, 2006).
A “verdade” da doxa só é revelada na constituição de um “campo de opinião”,
na “confrontação dos discursos” que competem, expressa Bourdieu (2006). A
“verdade política” pode ser “declarada”, ou pode ser mantida “escondida” até
para aqueles inseridos no campo, considera o autor.
A crítica que traz o indiscutido para a discussão, o não formulado para a
formulação, tem a condição de gerar uma crise objetiva, a qual, em quebrar
a imediata ligação entre as estruturas subjetivas e as estruturas objetivas,
praticamente destrói a autoevidência 51 (BOURDIEU, 2006, p. 168-169,
tradução nossa, grifo nosso).

Em situações de “crise” a ordem cotidiana é “desafiada”, porém, a crise pede
uma “linguagem”, um “discurso extraordinário”, observa Bourdieu (2006). A
crise é a condição necessária para o questionamento da doxa, mas ela não é
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
51

“The critique which brings the undiscussed into discussion, the unformulated into
formulation, has as the condition of its possibility objective crisis, which, in breaking the
immediate fit between the subjective structures and the objective structures, destroys selfevidence practically” (BOURDIEU, 2006, p. 168-169).
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suficiente para a produção de um discurso crítico (BOURDIEU, 2006). É
preciso “dar nome às coisas designadas”, e não basta ser expresso, continua
o autor, esse nome precisa ser “legitimado e autorizado pelo grupo”.
Em “sociedades de classe” a linha entre o “campo da opinião” - no qual há o
questionamento “explícito” - e o “campo da doxa” - que está para “além” do
questionamento e sobre o qual cada agente concorda pelo simples fato de
atuar de acordo com a convenção social - é uma forma “objetiva da luta de
classes”, em que a luta se dá pela “imposição” de qual “sistema de
dominação” será imposto, exemplifica Bourdieu (2006).
Os “dominados” têm o interesse de “expor a arbitrariedade do tido como
certo”, do outro lado, os “dominantes” têm o interesse em “manter a
integridade da doxa”, expõe Bourdieu (2006). É somente quando os
“dominados” possuem os meios “materiais e simbólicos” para rejeitar a
definição imposta do real, e expor as “censuras institucionalizadas” ou
“internalizadas” que isto implica, que os “princípios arbitrados aparecem
como tais”, afirma o autor.
A ortodoxia, opinião “correta”, tenta sem conseguir, observa Bourdieu (2006),
restaurar o estado inicial inocente da doxa. A ortodoxia somente existe em
sua “relação objetiva” à aquilo que “a opõe”, a “heterodoxia”, diz. Esta última
vista como “heresia”, cuja crítica explicita as “alternativas não apresentadas”
pela ordem estabelecida, continua o autor. O “sistema aceitável” de
pensamento “rejeita as observações heréticas como blasfêmia”, nas palavras
de Bourdieu (2006).
Bourdieu (2006) esclarece que a ortodoxia é a maneira “oficial” de “falar” e
“pensar” o mundo, “impõe censuras” e “esconde a oposição” entre a opinião
“correta” e a “errada”, e, assim, “delimita o universo das possibilidades de
discursos”. A ortodoxia torna “legítimo” ou “ilegítimo”, e assim “mascara” tudo
o mais que pode ser “estabelecido”, “pensado” e “discursado”, esconde
também a “delimitação” que faz do “impensável”, continua o autor. Assim,
conclui Bourdieu (2006), a ortodoxia “impede” o acesso aos “instrumentos de
luta” para a “definição da realidade”.
(...) a fronteira entre o universo do discurso (ortodoxo ou heterodoxo) e do
universo da doxa, no duplo sentido do que é sem dizer e do que não pode
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ser dito pela falta de um discurso disponível, representa a linha de divisão
entre a forma mais radical de desconhecimento e o despertar da
consciência política52 (BOURDIEU, 2006, p. 170, tradução nossa).

A noção da doxa é expressa graficamente por Bourdieu (2006) na figura 35 a
seguir.

Figura 35: A representação da doxa. Fonte: BOURDIEU (2006).

6.1.4 Visões de mundo
Bourdieu (2004) argumenta sobre a necessidade de uma “sociologia da
percepção do mundo social”, ou seja, da “construção das visões de mundo”,
“que também contribuem para a construção desse mundo” (p.157). Como nós
construímos o espaço social, continua Bourdieu (2004), os “pontos de vista”
são, afinal, “visões” tomadas a partir de “um ponto”, de uma determinada
“posição no espaço social”.
O autor compreende que há pontos de vista diferentes e mesmo antagônicos,
já que os pontos de vista dependem do ponto que são tomados, “a visão que
cada agente tem do espaço depende de sua posição nesse espaço”
(BOURDIEU, 2004, p.157). Além das variações das percepções decorrentes
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
52

“(…) the boundary between the universe of (orthodox or heterodox) discourse and the
universe of doxa, in the twofold sense of what goes without saying and what cannot be said
for lack of an available discourse, represents the dividing-line between the most radical form
of misrecognition and the awakening of political consciousness” (BOURDIEU, 2006, p. 170).
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das “diferentes posições” no espaço social, Bourdieu (2004) considera que há
“variáveis” dentro da “mesma posição”.
O mundo social não se verifica totalmente estruturado, ele “pode ser dito e
construído de diferentes maneiras, de acordo com diferentes princípios de
visão e divisão – por exemplo, as divisões econômicas e as divisões étnicas”
(BOURDIEU, 2004, p.159). Mesmo os detentores da “autoridade burocrática”,
exemplifica Bourdieu (2004), nunca possuem um “monopólio absoluto”, pois
sempre existem conflitos entre “poderes simbólicos” que visam impor as suas
“visões” das “divisões”.
Os objetos do "mundo social” podem ser percebidos e enunciados de modos
distintos, continua Bourdieu (2007), pois como “objetos do mundo natural”
eles comportam uma parte de “indeterminação”, de “vago”. Além disso,
enquanto “objetos históricos” estão sujeitos a variações no “tempo”, estando
a

sua

significação

“em

suspenso”,

“expectante”,

“relativamente

indeterminada”, explica o autor.
Tal “incerteza” é o que dá fundamento à “pluralidade das visões do mundo”,
ligada à “pluralidade dos pontos de vista”, assim como fundamenta as “lutas
simbólicas” pela “produção e imposição” da visão do mundo “legítima”
(BOURDIEU, 2007). Se o modo de percepção legítimo é objeto de “lutas”, é
porque a passagem do “implícito” ao “explícito” nada tem de “automático”,
observa Bourdieu (2007). A mesma experiência social pode “reconhecer-se”
em expressões muito diferentes, reforça o autor.
No entanto:
(...) apesar dessa pluralidade potencial de estruturações possíveis,
permanece o fato de que o mundo social apresenta-se como uma realidade
solidamente estruturada (BOURDIEU, 2004, p.160, grifo nosso).

Assim, se por um lado, Bourdieu (2004) percebe que os agentes têm uma
apreensão “ativa” do mundo, eles constroem sua visão de mundo; de outro
lado, o autor considera que essa construção é operada sob “coações
estruturais”, já que o mundo social tende a ser percebido como evidente.
É preciso integrar não só a representação que os agentes têm do mundo
social, mas também a contribuição que dão para a construção da visão desse
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mundo, e assim, para sua própria construção por meio das representações,
afirma Bourdieu (2007). O autor considera que o trabalho de representação é
realizado continuamente pelos agentes “para imporem a sua visão de mundo
ou a visão da sua própria posição nesse mundo, a visão de sua identidade
social” (BOURDIEU, 2007, p.139).
Bourdieu (2004) retoma que a percepção do mundo, numa “modalidade
dóxica”, também está relacionada ao “habitus”.
(...) as disposições dos agentes, o seu habitus, isto é, as estruturas mentais
através das quais eles apreendem o mundo social, são em essência
produto da interiorização das estruturas do mundo social (BOURDIEU,
2004, p. 158).

As estruturas “objetivas” produzem, o que Bourdieu (2007) denomina de
“categorias de percepção” do mundo social, as quais conduzem os agentes a
manterem a “relação dóxica”, a aceitarem o mundo “tal como ele é”, ao invés
de rebelarem-se contra ele. As “relações de força objetivas”, presentes nas
“consciências” como categorias de percepção, tendem a se “reproduzir” nas
suas “visões do mundo social”, o que contribui para a “permanência dessas
relações”, esclarece o autor.
A parte “indeterminada” e “vaga” dos objetos do mundo social está “implícita”
nos esquemas de “percepção” e de “apreciação” que lhes são aplicados,
continua Bourdieu (2007). Portanto, para Bourdieu (2007), “conservar” ou
“transformar” as “categorias de percepção” é o cerne da luta política.
O conhecimento do mundo social e, mais precisamente, as categorias que
o tornam possível, são o que está, por excelência, em jogo na luta política,
luta ao mesmo tempo teórica e prática pelo poder de conservar ou de
transformar o mundo social conservando ou transformando as categorias de
percepção desse mundo (BOURDIEU, 2007, p.142).

Estamos limitados e imersos no mundo institucional e construído, mas isso
não significa que abolimos a imaginação, diz Harvey (2012). Por outro lado,
isso também significa que o mundo se muda com a mudança das práticas a
partir do real, considera Bourdieu (2004). A mudança não é criada do nada,
ela surge de uma “continuidade”, é um “reaproveitamento transformado” do
que já existe, vem de “alguma coisa”, de outras “relações”, expõe Bourdieu
(2004). Conforme Duarte Júnior (2006), somente depois do indivíduo ter se
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integrado à “realidade” é que “este pode conseguir certa ‘distância’ que lhe
permita percebê-la ‘de fora’” (p.75), para então transformá-la.
Para Harvey (2012), como estamos sob condições histórico-geográficas que
não foram escolhidas por nós mesmos e que nos restringem, devemos então
nos empenhar num salto para nos libertarmos das três restrições básicas:
(1) a posição a partir da qual podemos ver; (2) a amplitude com que
podemos ver; e (3) a partir de que posição podemos aprender (HARVEY,
2012, p.332-333).

Imaginar outros modos de organização da vida, em outros espaços e ritmos
temporais, permite uma consciência diferente, “ao lado da expressão de
diferentes direitos, deveres e obrigações fundados em maneiras coletivas de
viver” (HARVEY, 2012, p.312).
Postular essas alternativas nos permite realizar uma “experiência de
pensamento” em que imaginamos como é ser (e pensar) numa situação
diferente. Essa experiência diz que, ao alterar nossa situacionalidade
(material ou mentalmente), podemos alterar nossa visão de mundo.
(...) Eu, como pessoa política, posso mudar minha política ao alterar minha
posicionalidade e mudar de horizonte espaçotemporal. Também posso
alterar minha política como reação a mudanças ocorridas no mundo lá fora.
(...)
É necessária a perspectiva de uma longa revolução. (...) Contudo, a
construção dessa revolução requer algum tipo de coletivização do impulso e
do desejo de mudança (HARVEY, 2012, p.312).

Por fim, Bourdieu (2004) considera que estamos diante do “poder simbólico”,
um poder de “construção do mundo”.
Para mudar o mundo, é preciso mudar as maneiras de fazer o mundo, isto
é, a visão de mundo e as operações práticas pelas quais os grupos são
produzidos e reproduzidos (BOURDIEU, 2004, p. 166, grifo nosso).

6.2 A construção do “espaço da resistência”
Neste item descrevo a minha proposta do “espaço da resistência”, uma
contribuição teórica, a partir da prática, que insiro na teoria do espaço de
Lefebvre, com o auxílio ao entendimento promovido pela noção da doxa de
Bourdieu.53
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Uma outra relação possível, mas que não discuto neste trabalho, é sobre o “campo cego”
expresso por Lefebvre no capítulo II do livro “A Revolução Urbana”. A doxa cria um campo
cego. O campo cego representa a “caixa preta”, ou seja, os aspectos que não configuram no
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Percebe-se noções comuns entre Lefebvre e Bourdieu, como por exemplo, o
entendimento do “espaço” (social) e das “relações”. Relações entre os
agentes sociais, destes com o espaço social (na estrutura do campo), e a
propriedade relacional da diferença.
Bourdieu, apesar de não utilizar os mesmos termos que Lefebvre, ao expor a
possibilidade de transformação da ordem hegemônica (ortodoxia), o seu
entendimento da construção da realidade imposta, as visões e divisões do
mundo, lança argumentos pertinentes para compreendermos o espaço
abstrato e a diferença. Bourdieu, como descrito ao longo do item 6.1,
expressa que as estruturas objetivas tendem a produzir e se reproduzir nas
relações de poder simbólico, e manipulam a percepção subjetiva da realidade
numa visão instituída pelos dominantes, do espaço abstrato, camuflada no
“evidente” (doxa).
A noção de “produção” e “reprodução” da ordem social conforme
determinados interesses, que utiliza-se das relações objetivas, do poder
simbólico, dos capitais “autolegitimados”, dos mecanismos institucionais, é
anunciada por ambos os autores. Outro fator comum se refere à crítica ao
Estado, homogeneizante e produtor da violência simbólica.
Lefebvre e Bourdieu também refletem a teoria sobre a prática, e consideram
a necessidade de materializar no cotidiano a mudança que se quer no
mundo, no espaço, nas palavras, designações e nomes. Para os autores, a
mudança parte de dentro, a partir de uma “fissura” do mundo percebido como
evidente, para então transformá-lo. Por fim, para Lefebvre e Bourdieu, a
mudança está numa prática cotidiana “socioespacial” diferente.
A partir dessas relações entre os autores e da representação gráfica de
Bourdieu (2006) na figura 35 sobre o campo regido pela doxa, percebi a
oportunidade de expressar graficamente o campo do espaço abstrato e sua
doxa com o seu rompimento pelo espaço diferencial, pela “diferença
produzida”. Este rompimento se dá através do que denomino de “espaço da
resistência”, o qual compreendo como o primeiro momento do espaço
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
esquema visível, é o oculto, é a reduzida visão da realidade substituída por representações,
conforme Lefebvre.
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diferencial. Parto do entendimento de que a “diferença” (produzida) de
Lefebvre é a transgressão, subversão e superação da própria doxa do
espaço abstrato.
Vou representar graficamente o movimento do “possível-impossível”
abordado por Lefebvre (item 5.1.2), um movimento de descolamento,
transformação e rompimento da doxa do espaço abstrato, com a realização
do que seria considerado “impossível” dentro daquela “conjuntura”, daquelas
“condições” como diria Bloch.
Antes de apresentar a minha proposta final gráfica, vou explicando por
partes. Eu começo invertendo o desenho de Bourdieu da figura 35, conforme
figura 36 a seguir:

Figura 36: A representação do espaço abstrato e sua doxa. Fonte: elaboração
própria.

Opto por desenhar o espaço abstrato como um quadrado, e não um círculo,
pois este espaço é cartesiano, rígido, cheio de normas, burocracia e com um
monumental sistema institucional a seu favor. Estas características me levam
a pensar numa forma dura, com linhas retas, como o quadrado.
A ortodoxia deste campo de lutas, representada pelo sinal de “mais” (+), é
caracterizada

pelos

que

governam

os

Estados

e

as

corporações

multinacionais, são pessoas de poder político e econômico que veem o
mundo, pensam e atuam seguindo sua política neoliberal. A heterodoxia,
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representada com o sinal de “menos” (-), pode ser “induzida”, por isso,
esclareço a seguir.
Existem vários níveis de compreensão sobre o que é de fato ir “contra” à
ortodoxia, e o que é “pintá-la de verde” como nos diz Moreno (2013), e
acabar por reforçá-la. Percebo uma ortodoxia disfarçada de heterodoxia nos
discursos sobre a “economia verde”, o “mercado de carbono”, o
“desenvolvimento sustentável” e suas derivações. Este é também o lugar do
“desenvolvimento alternativo”, que difere da “alternativa ao desenvolvimento”,
como nos disseram Acosta (2013) e Gudynas (2011a) no item 4.3. Estas são
as diferenças induzidas ditas por Lefebvre (1991) no item 5.1.
A heterodoxia interna ao espaço abstrato que considero mais distante da
ortodoxia, está nas iniciativas institucionais de mudança de leis e normas que
já vislumbram outros horizontes, que não como objetivo final a acumulação
do capital. Aí estão as iniciativas propostas e existentes em favor dos Direitos
Humanos, a resolução 169 da OIT que já mencionei, assim como o Princípio
da Precaução da Eco-92, além das ações para a legitimação dos “Direitos da
Natureza”, a Constituição do Equador tal como nos disse Boaventura no livro
de Acosta (2013), entre outros (ver item 3.3 sobre os instrumentos da
heterodoxia).
Em outras palavras, eu me refiro à criação e utilização de instrumentos que
proporcionam uma apropriação “desviada” dos mecanismos legitimados pela
ortodoxia, são ferramentas que permitem uma certa instrumentalização
“legal” para os movimentos de resistência. Neste caso, insere-se a própria
estratégia do MPSG de utilizar da Lei do SNUC para bloquear a mineração.
Retomando o desenho, transformo a doxa em um círculo. Compreendo que
por mais que esteja fechada em si mesma, a doxa é maleável. O meu
imaginário me leva a crer que o movimento da heterodoxia em tentar romper
a doxa pode transformar o círculo numa forma de “ameba”, num círculo
deformado, enquanto que os “poderes redutores” do espaço abstrato
(LEFEBVRE, 1975) buscam mantê-lo intacto.
A ortodoxia do espaço abstrato se apropria dos discursos da heterodoxia e os
desvirtua, adapta e inverte o sentido a seu favor, são as “diferenças
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reduzidas” expressas por Lefebvre (1991) (item 5.1). O espaço abstrato tem a
capacidade de alterar as suas “verdades” ao longo do tempo, ele constrói
“novas formas”, ele se “remodela”, por isso imagino a doxa como um círculo
maleável.
Assim, eu acabei invertendo o círculo e o quadrado de Bourdieu. Escrevi, na
figura 36, junto ao círculo a palavra “inquestionável”, substituindo a frase “o
universo do indiscutido” escrita por Bourdieu na figura 35.
Por meio dos textos “possível” e “impossível”, reforço que o possível está
dentro do quadrado, ou seja, dentro do espaço abstrato comandado e
manipulado pela sua hegemonia. O “possível” é o modo como as coisas são
pela voz da ortodoxia, é a “verdade”, a “realidade”, o “certo”, a “razão”, o
“saber” e a “possibilidade” dentro da atual conjuntura produzida e legitimada
pelos próprios dominantes do espaço abstrato. Para desafiar esta noção
escrevi a palavra “impossível” ao redor da doxa, vista e colocada como
impossibilidade para quem está “dentro”, com o objetivo de instigar sobre
outras possibilidades quando nos damos a oportunidade de questionar a
doxa, observá-la “de fora” e nos lançar para a “diferença”.
Para a representação do espaço diferencial eu visualizo a imagem de um
grande infinito, que simboliza as infinitas possibilidades de perceber e ser no
mundo; de “realidades” no plural, como fala Duarte Júnior (2006). Trata-se de
um universo de outras possibilidades que é incalculável. Assim, eu desenho o
espaço diferencial (infinito) partindo do interior do espaço abstrato (quadrado)
envolto pela sua doxa (círculo), o que significa a sua presença na prática
social, mais precisamente pela heterodoxia, conforme figura 37.
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Figura 37: O espaço diferencial em contato com o espaço abstrato. Fonte:
elaboração própria.

O espaço diferencial que parte de dentro do espaço abstrato reafirma a fala
de Lefebvre e Bourdieu que expressam que a mudança parte da “realidade”,
do possível atual, ou seja, para transformar o quadrado é preciso partir de
dentro dele. Lefebvre (2008) considera que temos que atuar nas “fissuras” do
espaço abstrato para fazê-lo ruir.
Relembro a minha hipótese (item 1.1) de que o espaço da resistência que
proponho promove o elo entre o espaço abstrato e o espaço diferencial,
quando estes se encontram. Ou seja, é na interconexão do espaço diferencial
com o espaço abstrato que está o espaço da resistência, conforme figura 38.
O espaço da resistência está em hachura sólida.

Figura 38: O espaço da resistência promove o elo entre o espaço abstrato e o
espaço diferencial. Fonte: elaboração própria.

Nas figuras 37 e 38 escrevo “possível” e “impossível” e coloco uma seta entre
ambos para representar o movimento de que Lefebvre fala. Isto também
demonstra a compreensão de que o espaço da resistência é o primeiro
momento do espaço diferencial, pois seguindo o movimento da seta
343

	
  

“possível-impossível” percebe-se o deslocamento que o espaço da
resistência dá a partir do espaço abstrato em direção ao diferencial.
O espaço da resistência atua, portanto, na “interferência” da diferença na
abstração para rompê-la. Nessa interconexão há o momento em que o
espaço abstrato predomina, cuja atuação se dá no uso de “instrumentos” pela
heterodoxia; outro em que a ênfase está no questionamento, são as
“contraposições” à própria doxa; e há o momento em que o espaço da
resistência segue o seu rumo em direção à diferença, são as representações
das infinitas “utopias”. Assim, o espaço da resistência transita de forma
dialética entre o espaço abstrato e o espaço diferencial, em suas três
representações.
Para exemplificar graficamente as três representações do espaço da
resistência que proponho: os instrumentos, as contraposições, e as utopias;
vou desenhá-las uma de cada vez. Inicio com o “instrumental” em seu uso
dado pela heterodoxia (figura 39). Este é o momento em que o espaço da
resistência está inserido dentro do espaço abstrato.

Figura 39: A representação do instrumental do espaço da resistência. Fonte:
elaboração própria.

Escolho desenhar o instrumental com a hachura de listras horizontais, pois
tratam-se de leis, normas, pareceres, ou seja, “linhas” a seguir para obter a
legitimação dentro do espaço abstrato. O capítulo 03 é dedicado a apresentar
esta representação.
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Em seguida, como mostra a figura 40, a representação das contraposições é
o momento em que o espaço da resistência está dentro da doxa, porém fora
do espaço abstrato. É o momento em que se coloca em discussão o até
então não discutido, é questionar por que as coisas são da maneira que são,
é expor e duvidar da própria doxa contrapondo a sua “crença cega”. Como
por exemplo, é não concordar com os valores que este espaço implica, a sua
lógica, a sua maneira de compreender o mundo, é a crítica do modelo
econômico e de vida atual. É nesta representação que as discussões sobre
decrescimento têm lugar, por exemplo, e os demais argumentos expressos
no capítulo 04.
Assim, proponho o desenho de linhas cruzadas entre si como a
representação gráfica das contraposições, pois é rejeitar, é dizer “não”,
mesmo que não haja instrumentos reconhecidos para tal, pois aqui inclusive
os instrumentos também são questionados, é o momento em que os
argumentos do espaço abstrato são contrapostos fora de sua legitimação
oficial.

Figura 40: A representação das contraposições do espaço da resistência. Fonte:
elaboração própria.

O vislumbre do questionamento da doxa pelas contraposições traz consigo
outras visões de mundo, cujas possibilidades são infinitas. Duarte Júnior
(2006, p.6) diz que quando se está fora da legitimação oficial, institucional,
teórica e simbólica, ou seja, quando se está nesse “vácuo” e se questiona as
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concepções “tidas e havidas como a única realidade possível” é que se pode
começar a falar em utopia.
Assim, no momento em que o espaço da resistência consegue “escapar” da
doxa, e deixar o pensamento fluir para o que dentro do espaço abstrato seria
considerado impossível, é a representação das utopias no espaço da
resistência. É o momento em que o pensar e o sentir se libertam de qualquer
censura imposta e se expressam livremente. Dessa forma, para representar
as utopias eu reinsiro a imagem do infinito várias vezes, conforme figura 41,
são vários universos infinitos, são incontáveis e diversas “diferenças” dentro
do espaço diferencial, que continua para além da resistência.

Figura 41: A representação das utopias do espaço da resistência. Fonte: elaboração
própria.

Observo que a representação das utopias é mais complexa. Reforço o que já
disse anteriormente (item 5.2), nesta pesquisa chamo de utopia o “não-lugar”,
aquilo que não tem lugar “dentro” da lógica do espaço abstrato. Lembro que o
“ainda-não-veio-a-ser” (expressão de Bloch) do espaço abstrato pode “já-ser”
em outro espaço, e, neste caso, lá não se trata de utopia porque é realidade
presente, pois a utopia é o desejo por querer mudar uma determinada
realidade.
Quero salientar que o espaço abstrato apesar de sua globalização, não é o
mundo todo, ou seja, não é todo o mundo que está representado dentro do
“quadrado”, existem pessoas e comunidades que vivem seus próprios modos
de vida, ancestrais, tradicionais ou mesmo “diferentes”, e que já estão, ou
sempre estiveram, fora do espaço abstrato. Alguns conseguem estar fora em
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suas práticas cotidianas e visão de mundo, outros apenas neste último.
Relembrando, o espaço abstrato é o espaço da acumulação do capital, é o
espaço da valoração econômica, do desenvolvimento, do progresso
produtivista, é o espaço em que tudo é mercadoria, quantificável, voltado
para o lucro.
Portanto,

é

na

representação

das

utopias

que

se

manifesta

a

incomensurabilidade de valores, é aqui que os conhecimentos e os modos de
vida que são deslegitimados, marginalizados e desqualificados no espaço
abstrato, têm a sua expressão. É aqui que tem lugar a “alternativa ao
desenvolvimento” de Acosta (2013), e as demais manifestações do capítulo
05.
Pois, nesse momento, cabe tudo o que não está enquadrado no espaço
abstrato, são os sentimentos, a espiritualidade, a sensação de que é possível
haver outra relação mais harmoniosa entre os seres humanos, e entre estes
e a Natureza. É aqui que cabe o Bem Viver, os Comuns, o Ubuntu, que
podem “ser” realidade em algumas culturas, mas não dentro do espaço
abstrato e sua doxa.
A representação da utopia no espaço da resistência é quando o “impossível”
do espaço abstrato é vislumbrado como “possível” fora dele, é a utopia
concreta de Bloch (1977), portanto, a utopia está do lado de fora da doxa. O
desenho da seta na figura 41 também demonstra que, ao mesmo tempo em
que a ruptura do espaço abstrato se faz a partir de dentro, a sua motivação, o
que move e faz agir pela imaginação e sentimento do que “pode ser”, se dá
pela visão para além dele.
É a “vontade utópica” que “impulsiona” conforme Bloch, é o “pensamento”
que “explora” uma possibilidade conforme Lefebvre, é o que nós faz
“caminhar” como nos diz Galeano, pois é para onde se quer chegar. Por isso,
tenho a compreensão de que o espaço da resistência é “movido” em direção
contrária ao espaço abstrato e sua doxa, ele é “puxado” pelo lado de fora,
pelas outras visões de mundo.
A seguir, na figura 42, exponho o desenho resultante das três representações
do espaço da resistência: os instrumentos, as contraposições e a necessária
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utopia que motiva e faz mover. O espaço da resistência é desenhado de
forma unificada com cor sólida ao fundo, ao mesmo tempo em que possui as
três hachuras distintas.

Figura 42: O espaço da resistência e suas três representações. Fonte: elaboração
própria.

Também apresento este desenho em três dimensões, conforme figura 43,
pois todos os espaços, e, inclusive as suas representações, acontecem em
diversas escalas, são “inter” e “transescalares”. Eu me refiro às escalas
geográficas, mas também às diversas dimensões de poder, de ações, de
pontos de vista, de imaginários, etc.
Os instrumentos na Serra do Gandarela (cap. 03), por exemplo, perpassam
os instrumentos municipais, estaduais, regionais, nacionais e internacionais,
e o MPSG utiliza-se dos instrumentos e atuações legais nessas diversas
instâncias. As contraposições (cap. 04), da mesma maneira, são expressas
pelo MPSG desde contraposições sobre alternativas para a economia local,
críticas sobre a mineração no Brasil, até questionamentos sobre o modelo
econômico mundial.
As utopias (cap. 05) têm a sua dimensão concreta, como por exemplo, a
necessidade da água pura; e a sua dimensão não material, que proponho
chamar de “utopia-sutil”, a qual engloba o sagrado, os sentimentos, as
“energias” da vida. Afinal, as dimensões das utopias não tem limites!
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(...) a real mudança política advém de alterações simultâneas e bem pouco
coordenadas tanto no pensamento como na ação em várias escalas (tanto
de modo simultâneo como de modo sequencial) (HARVEY, 2012, p.306).

Figura 43: Os espaços em suas dimensões transescalares. Fonte: elaboração
própria.

Concluo com a compreensão de que as três representações do espaço da
resistência estão numa relação dialética, de forma simultânea, sem ordem ou
sequência, mas num movimento, podendo inclusive ter pesos relativos
distintos para cada agente social, e grupo. Observei junto ao MPSG que cada
pessoa tem o seu papel, umas conhecem melhor as leis e sabem como
apropriar-se delas para as suas estratégias de resistência, outras possuem
mais claros os argumentos de contraposição.
E há aqueles em que sua presença é o símbolo da esperança, são as
pessoas que têm o seu lado “lúdico”, “sutil”, “utópico”, “sensível” mais
aflorado, e mantêm junto ao MPSG acessa a crença de que é possível, como
me falou o Entrevistado-F. “Eu não tenho a prática de documentação”, diz o
Entrevistado-F, ao mencionar os documentos enviados ao Ministério Público
pelo MPSG, mas “eu vejo que o meu papel tem a ver com as orações, com a
energização”, expressa o Entrevistado-F que menciona momentos coletivos
de reza e meditação de integrantes do MPSG. A presença do Entrevistado-F
no MPSG traz consigo a oração e espiritualidade para dentro do grupo.
Por outro lado, não quero classificar e “carimbar” cada membro do MPSG,
inclusive porque uma mesma pessoa pode desempenhar mais de uma
destas representações, elas são dialéticas entre si. O que compreendo é que
cada indivíduo tende a evidenciar mais uma representação do que as outras,
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seja pelas suas características pessoais, seja por conhecimentos adquiridos,
seja por sua compreensão de mundo, e todas elas são importantes.
Do mesmo modo, fazendo uma especulação sobre o movimentos
socioambientais de maneira geral como grupo, compreendo que há
movimentos que tendem mais para uma das representações do que para
outras. Nesse sentido, compreendo que o MPSG tem na utopia “concreta e
sutil” uma característica marcante, que está servindo de inspiração para que
demais movimentos sociais contrários à mineração sintam-se empoderados
de “dizer não”, pois estão percebendo que é possível questionar e frear a
mineração em Minas Gerais, e ser uma resistência propositiva.
Como as três representações do espaço da resistência possuem pesos
relativos para cada indivíduo e para cada grupo social, compreendo que este
peso relativo faz com que as ações dos agentes dentro da prática social do
espaço abstrato também se manifeste de forma distinta, e, como resultado, a
interferência no território pode se dar de distintas maneiras.
As ações dos agentes sociais, consequente de sua ênfase em determinada
representação, resultam em “acordos” ou não, em aceitar “compensações” ou
não, em soluções “consensuais” ou não, ou seja, aceitar certas “realidades”
ou ir além do que é “dado”. Ao mesmo tempo, a ênfase também varia de
acordo com o contexto político e espacial em que se encontra. Ela também
pode variar no tempo dentro da mesma luta, de acordo com as estratégias
vislumbradas para cada momento.
Cabe salientar que o resultado e alcance político no campo de lutas das
estratégias

desempenhadas,

influenciadas

pelas

representações

vislumbradas, marcam diretamente o território e sua comunidade, como por
exemplo na delimitação de terras, na definição de seu uso, neste caso:
minerar ou não.
Por fim, termino de hachurar o espaço diferencial com uma cor sólida mais
clara na figura 44. Já que o espaço da resistência é somente o primeiro
momento do espaço diferencial, denomino de “segundo momento” o que
continua para além deste.
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Figura 44: O segundo momento do espaço diferencial. Fonte: elaboração própria.

Sobre o que se trata esta outra metade, o segundo momento do espaço
diferencial? Conforme a figura 44, esta metade se apresenta quando já se
obteve êxito no espaço da resistência, se rompeu e superou o espaço
abstrato e sua doxa. Será o espaço diferencial presente na realidade da
prática social depois de invertida? Tal inversão também é representada
graficamente pelo afunilamento da forma do infinito. Como será o espaço
diferencial quando este for presente na prática socioespacial?
Na Serra do Gandarela já sabemos o que significa o êxito do ponto de vista
do movimento de resistência: não minerar e ter a garantia de que o minério
de ferro ficará no subsolo, mantendo a Serra preservada. Mas se este êxito
se configurar na prática social, o que de fato significa quando se atinge o
“diferencial” no meio de um contexto abstrato? Significa conseguir subverter e
transformar as “condições” previamente existentes? Significa que alí, então,
já não é mais o espaço abstrato? Ele estará rompido em um pedaço?
Como lidar com o pedaço rompido no meio de um “homogêneo” ainda
abstrato? Será que aqui poderíamos reconceitualizar a heterotopia de
Foucault? E então chamar de “heterotópicos” os espaços, e não somente
lugares, que passaram de sua condição utópica para a realidade? Pois,
afinal, para Foucault a heterotopia se refere ao “lugar outro” que “já-o-é”,
lembrando Bloch.
Afinal, o que vem a ser o “segundo momento” do espaço diferencial? É o
lugar onde o impossível se tornou possível? Ou seria melhor chamá-lo de
“espaços diferenciais” no plural? Será este o “espaço da emancipação”?
Quantos espaços serão? Como será a sua doxa? Ou doxas? Será que, por
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um momento, teremos várias diferenças abrindo os seus espaços dentro do
abstrato até elas predominarem?
Para responder tantas perguntas é necessária outra tese, ou melhor, é
necessário vivenciar as outras realidades.
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CAPÍTULO 07
CONSIDERAÇÕES
Finais
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7. CONSIDERAÇÕES Finais
A noção do espaço da resistência com suas representações foi construída a
partir da análise do movimento de resistência à atividade minerária na Serra
do Gandarela, em conjunto especialmente com as leituras da teoria do
espaço de Henri Lefebvre e da doxa de Pierre Bourdieu. Inclusive, considero
o esforço de compreensão e resultante síntese destes autores, em seus
tópicos abordados na tese, como uma contribuição acadêmica desta
pesquisa. Ao mesmo tempo, a pesquisa insere o conflito ambiental, a partir
das falas dos entrevistados, no contexto de conceitos e filosofias de vida
afins.
Esta pesquisa apresentou uma reflexão teórica sobre a prática. Eu a
considero tanto uma contribuição teórica à teoria do espaço de Lefebvre,
quanto uma contribuição para a prática. A noção do espaço da resistência
serve para melhor compreender as diversas dimensões da resistência na
Serra do Gandarela, e ao mesmo tempo, gera reflexões sobre as
representações que existem sobre o espaço.
Trata-se de uma tradução para a “teoria” dos pensamentos, inspirações,
anseios e visões de mundo que influenciam as estratégias e suas
consequentes ações e impactos na “prática” social das lutas por territórios,
comunidades e modos de vida. No final, é no território onde se materializam
as representações do espaço que têm maior poder na luta política.
O espaço da resistência na Serra do Gandarela insere-se na “resistência”
contemporânea que se apresenta frente ao contexto político neoliberal, uma
resistência à conjuntura do espaço abstrato em que vivemos. Insere-se nas
lutas contra as injustiças ambientais (MARTÍNEZ-ALIER et al, 2014),
resistências que abrangem questões nos seus mais diversos âmbitos, assim
como os movimentos “occupy” pelo mundo (HARVEY et al, 2012), por
exemplo. É o espaço vivido que resiste às imposições do espaço abstrato, na
linguagem de Lefebvre.
Porém, não tenho a pretensão de generalizar para outros movimentos
socioambientais a estrutura do espaço da resistência que proponho, pois a
minha reflexão se limitou ao caso na Serra do Gandarela. Inclusive,
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compreendo que a resistência contra uma “ameaça” é bastante distinta de
uma resistência a um lugar “já impactado”.
Por outro lado, respeitando as particularidades das diferentes formas de
resistir, creio que é possível adaptar a noção do espaço da resistência para
outros contextos, pois, de qualquer forma, entendo que há um espaço da
resistência proveniente de cada luta. Quem sabe podemos falar em
“espacialidades das resistências”?
A incorporação da dimensão espacial na análise do conflito ambiental é um
dos avanços que observo como resultado da tese. É necessário expandir as
compreensões teórica e prática para além dos limites atuais, a espacialidade
deve ser abordada no seu sentido amplo, diz Soja (1999), trata-se de ter a
consciência da espacialidade da vida humana ao lado das tradicionais
abordagens das dimensões “históricas” e “sociais”. A espacialidade vai além
de uma análise do espaço percebido e concebido, ela engloba o “vivido”, a
triplicidade do espaço de Lefebvre, continua o autor.
Soja (1999) bem observa que Lefebvre, mas também Foucault, não só
tiveram seu papel em reafirmar a importância da “perspectiva espacial
crítica”,

e

em

trazer

outras

“visões”

da

espacialidade,

como

fundamentalmente desconstruíram e estabeleceram formas de se “pensar” o
espaço (SOJA, 1999, p.163, tradução nossa).
Assim, compreendo que esta tese está na direção do dito por Soja (1999), e
pode estimular trabalhos futuros a analisar espacialmente outros conflitos
ambientais, sob outras perspectivas, assim como outras formas de
resistência, e em diversos territórios, tanto no urbano quanto no rural, ou
melhor, na urbanização extensiva como trata Monte-Mór (1994).
Outros estudos também podem ser realizados sobre as três representações
do espaço da resistência encontradas no conflito ambiental da Serra do
Gandarela. São de interesse análises sobre o “instrumental”, as ferramentas
legais, ou que estejam em luta política pela heterodoxia para que se tornem
“legítimas” dentro da linguagem do espaço abstrato, ou que já o estejam
transpondo. Nesse caso, cito os “Direitos da Natureza”, assim como o direito
à “Consulta Prévia”, mencionados nesta pesquisa.
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“Contraposições” ao modelo hegemônico de produção do espaço estão
sendo manifestas em vários movimentos. São questionamentos que levam a
propostas de construções coletivas relacionadas com os “pós”, tal como o
pós-extrativismo, pós-desenvolvimento, pós-modernidade, pós-capitalismo,
pós-colonialismo, entre outros. Por outro lado, cabe também verificar até que
ponto os “pós” conseguem superar a doxa daquilo que pretendem transpor.
E, a representação do espaço da resistência que considero a mais instigante
proposta, é a da “utopia”. Este tópico, justamente por obter interpretações
controversas, em razão da confusão entre a utopia-abstrata e a utopiaconcreta como nos diz Bloch (1977), tem muito potencial de avanço na
análise.
No meu entendimento, a utopia necessária ao pensamento que explora uma
possibilidade como diz Lefebvre (2008), é o que torna o Movimento pela
Preservação da Serra do Gandarela emblemático e inspirador. É o que
impulsiona muitos dos integrantes do movimento a agir, na crença de que é
possível bloquear uma mineradora do poder político e econômico da Vale,
independente do resultado desta disputa política, pois há pessoas no
movimento que têm a visão de que estamos no momento de transição para
outros modos de vida. Somado à isso, compreendo que o fato do MPSG não
se limitar ao uso de instrumentos, mas também lançar os seus
questionamentos publicamente e crer na utopia, é o que gera o
empoderamento de que é possível “dizer não”.
Dentro do âmbito da utopia, onde cabe tudo o que não é legitimado pelo
espaço abstrato, há uma diversidade de linguagens de valoração, de
conhecimentos, de formas de vida e outras visões de mundo a serem
trazidos à tona e colocados em evidência. Somada à utopia-concreta, outra
dimensão da utopia a aprofundar é o que eu denomino de “utopia-sutil”,
igualmente desqualificada na lógica do espaço abstrato. É o que vai além dos
meios materiais, são as expressões dos sentimentos, a percepção do
sagrado, são as “energias”, o que não tem palavras, “é o que vem pelo
coração”, como me disse o Entrevistado-F.
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A relação da “utopia” com o “espaço” está para ser mais amplamente
refletida, ou melhor, numa trialética “espaço-resistência-utopia”. A análise
desta relação poderia partir de Lefebvre e de demais autores aqui citados.
Quem sabe podemos considerar os espaços diferenciais que vão se abrindo
no meio do espaço abstrato sejam uma releitura da “heterotopia” de Michel
Foucault, ampliando seu sentido de “lugar” para o de “espaço”. Da mesma
forma, pode-se aprofundar sobre o utopismo dialético de David Harvey, e o
terceiro espaço de Edward Soja.
Refletir sobre a espacialidade em sua trialética, conforme Lefebvre; suas
diversas dimensões, reais, imaginárias, “reais-e-imaginárias”, como diz Soja;
suas diversas relações, com o tempo, os processos sociais, como fala
Harvey; com o poder e o conhecimento, a partir de Foucault; é um desafiante
caminho a seguir. Inclusive, destacar as contradições entre tais autores e
propor outros olhares sobre eles é algo a buscar.
E, afinal, o que está para além da resistência? Qual é o segundo momento do
espaço diferencial? Os questionamentos expostos no final do capítulo 6
sugerem um caminho para o que percebo como um “espaço emancipado”.
Visto que muitos autores trazem a “emancipação” como a noção a ser
buscada e tornada realidade.
Harvey (1999, p.12) fala em uma “mudança emancipatória” que está para ser
produzida. O autor aborda que a luta por emancipação trata, entre outros
elementos, da luta sociopolítica para “emancipar espaços”. Boaventura de
Souza Santos (2011) está na direção de “reinventar a emancipação social”. E
eu, estou com o pensamento nesta mesma direção, a da diferença, que
emancipa e liberta o pensar, o sentir e o viver para além do abstrato.
Este horizonte me motivou a iniciar esta tese e seguindo no seu rumo a
concluo. Mas concluo tendo dado um passo a mais, tendo adquirido um olhar
espacial mais apurado, tendo observado os sentidos do “vivido” em mim e
nos outros, e satisfeita com o processo que me levou a avançar a minha
própria compreensão, que me permitiu construir e expor em palavras o
espaço da resistência na Serra do Gandarela e suas representações.
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ANEXO

OFÍCIO

Nº 255/2009

Belo Horizonte, 24 de Setembro de 2009.
Ao,
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Exmo. Senhor,
Marcelo M. Cavallini,
Coordenador de criação de Unidades de Conservação
CC
Rômulo José Fernandes Mello
Presidente
Ricardo José Soavinski
Diretor de Unidades de Conservação de Proteção Integral
A Serra do Gandarela está localizada nos municípios de Caeté, Santa Barbara,
Barão de Cocais, Rio Acima, Itabirito e Raposos na região metropolitana de Belo
Horizonte, MG. Faz parte da Reserva da Biosfera do Espinhaço, e apresenta alguns dos
habitats mais significativos de toda a cadeia. Diversos estudos acadêmicos, concluídos e
em andamento, e a compatibilidade da área com as legislações municipais, estadual e
federal vêm reforçar a vocação e a necessidade de proteção integral desta área.
Fazendo uma curva de mais de 180 graus, as cristas da serra são os vértices de um
dos mais importantes sinclinais da região central de Minas Gerais e da Área de Proteção
Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (APA-SUL RMBH), criada
para preservar a biodiversidade e os mananciais que abastecem toda a região. Os
campos rupestres sobre cangas são os mais preservados de toda a região, constituindo a
principal área de recarga do Sinclinal Gandarela, a abastecer vários córregos e ribeirões,
de classes Especial e 1, das bacias dos rios Piracicaba/Doce e Velhas/São Francisco –
este último, à montante da principal captação para o abastecimento público da RMBH.
Além de divisor das bacias hidrográficas dos rios Doce e São Francisco, o
Gandarela forma um corredor ecológico natural com o Caraça, unindo as duas bacias.
Podemos considerar a região do Gandarela como a área mais extensa com tal
diversidade de características e que ainda não apresenta a exploração maciça de seus
recursos minerais e a interferência urbana. A Mata Atlântica, no interior e nas vertentes
exteriores da serra, é a maior e mais preservada de toda a região. Juntamente com os

Projeto Manuelzão/ UFMG – Avenida Alfredo Balena, 190, 8º andar, sl 813 Belo
Horizonte - MG. Telefone: (31) 3409-9818/ 9810
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campos rupestres e os campos de altitude, guarda uma rica diversidade de flora e fauna,
que abriga espécies endêmicas e em extinção, além de uma das maiores geodiversidades
da região do Quadrilátero Ferrífero. Mais de 50 cavernas já foram cadastradas e um sítio
Paleontológico de grande importância (constituído de depósitos sedimentares da idade
terciária, ocorrência única de três unidades continentais empilhadas, do Eoceno
Superior, Oligoceno e Mioceno Inferior).
Trata-se finalmente de uma área mediterrânea entre referências fundamentais da
topografia regional (Serra do Caraça, Serra da Piedade, Pico do Itacolomi e Pico do
Itabirito) e da porção Leste do Quadrilátero, possivelmente a mais pujante do conjunto
dos povoamentos originários do Ciclo do Ouro na região.
Diante da importância da área acima exposta e o apoio das comunidades do
entorno e da região metropolitana, as entidades abaixo relacionadas e o Projeto
Manuelzão-UFMG, solicitam a criação do Parque Nacional Gandarela, conforme a
proposta-justificativa anexa.
Entidades apoiadoras desta solicitação:

•

Associação de Artesões e Artistas de Caeté

•

Associação do Bairro Matadouro - Raposos

•

Associação Brasileira das Vítimas de Danos Causados pela Mineração
ABRAVIM

•

ASCAR – Associação de Catadores de Recicláveis de Raposos

•

Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade

•

Associação Comunitária Quintas da Serra - Caeté

•

Arca amaserra

•

Articulação Popular do São Francisco

•

CONLUTAS/MG

•

Diretório Central dos Estudantes - UFMG

•

Entidade Nacional dos Estudantes de Biologia – GTP Meio Ambiente

•

Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas

•

Instituto de Estudos Pró-Cidadania – PRÓ-CITTÁ

•

Movimento Artístico Cultural e Ambiental de Caeté – MACACA

•

Movimento pelas Serras e Águas de Minas

•

OSIPE Conexão Cidadã

•

ONG Amigos da Natureza
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•

ONG Caminhos da Serra

•

ONG Grão

•

ONG LEÃO

•

ONG Verde Novo Rio das Velhas

•

ONG Mineiridade em Pencas

•

Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas

•

Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo - SOPROGER

•

SOS Serra da Piedade
Atenciosamente,

Marcus Vinícius Polignano
Coordenador Geral do Projeto Manuelzão
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