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INTRODUÇÃO

A temática Identidade, Território e Pertencimento propõe uma reflexão que deve ser pautada
na inserção de seus atores, seus sujeitos, para se compreender a realidade e as singulares
relações desenvolvidas no território para que este não seja entendido unicamente como
conjuntos naturais e como espaço de interação entre os seus atores, seus sujeitos, sem o
desenvolvimento de relações entre o meio natural e o construído, em especial no espaço de
vida da comunidade camponesa pomerana, uma vez que são estas relações que fundamentam
sua organização territorial e social.
Faz-se uma análise das relações de identidade, território e pertencimento desenvolvidas pela
população pomerana camponesa tradicional através do processo de desterritorialização e de
sua reterritorialização na região de Pancas/ES, bem como dos impactos que a transformação
da área em Unidade de Conservação (UC) trouxe a essa relação.
A comunidade de camponeses pomeranos se reterritorializou na área onde se localizam os
Pontões Capixabas e que, a partir de 2002, foi transformada em Parque Nacional (PARNA)
pelo Governo Federal, sem que houvesse uma consulta prévia à comunidade local sobre o
significado da transformação do seu espaço de vida em Unidade de Conservação, situação
que provocou grande descontentamento e ansiedade na região, pois mais de 500 famílias de
camponeses pomeranos e seus descendentes, que vivem na área há mais de oitenta anos,
corriam o risco de serem desapropriadas, desterritorializadas novamente.
Ressalta-se que buscar refletir sobre questões ligadas à formação espacial e às relações
estabelecidas no território por uma comunidade compreendendo o espaço vivido, o modo de
vida e as relações de identidade e pertencimento ao lugar desenvolvidos por ela, se colocam
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como importante contribuição para a Ciência Geográfica, uma vez que objetiva-se aprofundar
cada vez mais as discussões sobre o território e territorialidade em seus diversos arranjos e
relações. A metodologia desenvolveu-se com a aplicação de entrevistas para a obtenção de
depoimentos sobre a comunidade e seu modo de vida, tendo como principal técnica a história
oral e a memória histórica.
A pesquisa, ainda em desenvolvimento, aponta como parte dos resultados parciais o impacto
psico-social que a criação da Unidade de Conservação, da forma como ocorreu, gerou entre
a comunidade pomerana o sentimento de medo e desconfiança em que tudo passou a ser
entendido como ameaça ao seu território de vida. Impactos estes tão fortes, que geraram
também uma reação de proteção que levou ao (re)fortalecimento do sentimento de identidade
e pertencimento ao território desenvolvido pela população pomerana da região de Pancas/ES
desde sua reterritorialização, ao terem que lutar novamente pela manutenção do território
vivido.
As terras que formaram o território da Pomerânia foram aos poucos ocupadas por povos
eslavos, vindos do leste e do sul. Faziam parte desses povos os russos, os poloneses e os
wendes (pomeranos). O grupo que começa a habitar as terras no litoral do Mar Báltico são
os wendes – os habitantes da grande pastagem ( Rölke,1996).
A Pomerânia se constituía em uma província de 38.500 Km², ocupada por aproximadamente
dois milhões de habitantes, que viviam do cultivo de um solo de características arenosas e
úmidas e, conseqüentemente, de baixa fertilidade. Devido ao clima frio e chuvoso, os
pomeranos dedicavam-se principalmente ao cultivo de trigo, batata, cevada, e beterraba.
Rogério Haesbaert (2002: 13) afirma, que para Félix Guattari (1985) o território envolve
tanto uma ordem de subjetividade individual quanto coletiva, a possibilidade de os grupos
manifestarem articulações territoriais de resistência, em contraposição ao ‘espaço liso’
homogeneizante, imposto pela ordem social e política dominante.
Como exemplo dessas articulações pode citar-se a forma de organização dos pomeranos
para a defesa de seu território, que tiveram que “lutar ora em favor de alguns, ora de outros”,
sendo que em muitas dessas ocasiões não sabiam direito o que estava acontecendo, mas
eram forçados a se aliar aos politicamente mais fortes e que talvez pudessem garantir-lhes a
sua permanência ao território.
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Sobre os valores simbólicos presentes no território que geram as relações de identidade e
pertencimento e, conseqüentemente, ações que demonstram esse sentimento de pertencer,
Bonnemaison e Cambrèzy (1996) reforçam que “o poder do laço territorial revela que o
espaço está investido de valores não apenas materiais, mas também éticos, espirituais,
simbólicos e afetivos. É assim que o território cultural precede o território político e com ainda
mais razão precede o espaço econômico” (BONNEMAISON E CAMBRÈZY, 1996, p.
10).
Quando tem início no século XIX um processo mais efetivo de imigração, a Pomerânia estava
ainda em poder da Prússia e a sociedade estruturada no sistema feudal. A sobrevivência dos
camponeses pomeranos encontrava-se numa relação de total dependência do senhor feudal,
uma vez que na maior parte do tempo os camponeses trabalhavam exclusivamente para ele,
tendo que pagar excessivos impostos regionais e imperiais sobre o resultado do pouco
trabalho que conseguiam ter nas terras que “ainda” não estavam sob o uso do senhor, nada
restava para sua manutenção.
As mudanças que ocorreram a partir da exploração do capitalismo industrial, levaram a uma
descaracterização da província, gerando, conseqüentemente, profundas e graves crises na
vida do povo pomerano, que sem a terra de trabalho para sobreviverem, começaram a viver
o processo de desterritorialização ao terem que deixar o campo em busca de trabalho nas
cidades.
A territorialização pode ser entendida como as múltiplas formas de construção/apropriação
concreta ou simbólica do espaço social, assim, partir do materialismo histórico pode-se
entender que a primeira “grande desterritorialização capitalista” liga-se a sua própria origem,
ao seu “ponto de partida”, a acumulação primitiva de capital, que distingue separadamente,
produtor e meios de produção. Trata-se assim, da expropriação das populações do campo
de sua base fundiária e sua transformação em trabalhador livre em busca de trabalho nas
cidades. “A dissociação entre trabalhador e ‘controle’ (domínio e apropriação) dos meios de
produção (da terra para cultivar à fábrica ou aos instrumentos para produzir) é a grande
desterritorialização, imprescindível, de qualquer modo, à construção do capitalismo”
(HAESBAERT, 2004, p. 175).
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi novamente invadida pelas tropas de
Adolf Hitler, que destruiu todas as cidades e povoados, massacrando os habitantes. Em 2 de
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dezembro de 1990, com a reunificação da Alemanha, a região que passou a ser conhecida
como Pomerânia Oriental (Mecklenburg-Vorpommern), até então pertencente à Alemanha
Oriental, foi integrada a Polônia com a denominação de Pomorze.
O processo migratório de alemães e pomeranos para o Brasil, em especial para o Espírito
Santo, sua busca por um novo espaço de vida, um novo território, ocorreu em conseqüência
das condições sócio-econômicas e políticas presentes na Europa do século XIX.
Tomlinson (1999) corrobora com a idéia da importância da reterritorialização para a
manutenção da reprodução social e do sentimento de identidade e pertencimento de um
grupo para com seu território ao constatar que:
[...] onde existe desterritorialização há também
reterritorialização. [...] desterritorialização é uma condição
ambígua que combina benefícios e custos com várias
tentativas de restabelecer uma “casa” cultural. [...] todos
nós estamos, como seres humanos, corporificados e
fisicamente localizados. Neste sentido material
fundamental, os vínculos da cultura com a localização
podem nunca ser completamente rompidos e a localidade
continua a exercer suas reivindicações por uma situação
física no nosso mundo vivido. Assim, a
desterritorialização não pode significar o fim da
localidade, mas sua transformação em um espaço cultural
mais complexo (TOMLINSON, 1999, p. 148-149).

No Brasil, os imigrantes pomeranos se localizaram principalmente nos estados de Espírito
Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A maior parte dos pomeranos chegou em 1872 e
1873. No Espírito Santo, a imigração pomerana teve início em 1872 com a chegada de 564
pomeranos. Já em 1873 chega a maior leva composta de 895 imigrantes pomeranos
(JACOB, 1992).
Com a chegada dos pomeranos, a colonização no Espírito Santo ganhou força, mesmo com
os imigrantes encontrando uma realidade diferente do que pregavam as propagandas do
governo brasileiro difundidas na Europa. Os colonos receberam lotes (120.000 braças
quadradas – mais de 50 ha) distando cerca de 40 quilômetros da sede, sem estradas, sem
escolas ou postos de atendimento médico, ou seja, lotes na mata virgem como prometiam as
propagandas (TALLON, s/d).
Apesar dos problemas já citados e do grande isolamento e abandono que os colonos
sofreram, as colônias acabaram por prosperar econômica e demograficamente. O plantio do
café era a única alternativa rentável no início e, de certa forma, era uma atividade ‘imposta’, já

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

4

5
que essa era a “característica da economia capixaba: ‘uma economia de subsistência aliada a
uma produção mercantil – café – destinada ao mercado mundial’” (ROCHA, 2000, p. 87)
permitiu aos imigrantes pomeranos pagar suas dívidas iniciais e tomar posse de suas
propriedades.
A busca por novas áreas, por terras férteis gerando em um novo processo de migração,
representando a possibilidade de continuidade do modo de produção e reprodução social
dos imigrantes camponeses pomeranos dava ao território, num primeiro momento, um
significado físico, um sentido de fonte de recursos. Para Godelier (1984), depois que essa
primeira necessidade de encontrar um espaço que possibilita a sobrevivência, a reprodução
social, essa sociedade ou grupo começa a tecer relações simbólicas nesse espaço, relações
de identidade e pertencimento para com o território, o seu território.
Esse processo de migração interna ocorreu no sentido sul-norte, ou seja, para as regiões da
Terra Fria e da Terra Quente, ao sul e ao norte do Rio Doce, iniciando a colonização
pomerana em Pancas.

A RELAÇÃO ENTRE IDENTIDADE, TERRITÓRIO E PERTENCIMENTO

É no processo de apropriação, de territorialização, que as relações de identidade e
pertencimento ao lugar são desenvolvidas, quando os sujeitos vão além da necessidade da
apropriação de um espaço, quando desenvolvem ali valores ligados aos seus sentimentos e à
sua identidade cultural e simbólica, recriando seu espaço de vida, ao qual se identificam e se
sentem pertencer (Raffestin, 1981).
Pancas/ES localiza-se a noroeste do Espírito Santo distando de Vitória (capital) cerca de 190
Km. Sua geomorfologia é extremamente variada com uma grande quantidade de Pontões ou
Pães - de - Açúcar (com até 900 metros de altura) e fundos encaixados de vales (na média
do nível do mar). Entre esses pontões localizam-se 396 pequenas propriedades de trabalho
familiar da comunidade camponesa pomerana (estão dentro da área de abrangência da
Unidade de Conservação dos Pontões Capixabas) que migrou para essa região a partir de
1930, contribuindo para a efetivação do processo de ocupação e colonização iniciado em
1857 e conseqüentemente para a formação sócio-espacial de Pancas.
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Assim, com já se fez referência, por volta de 1930 o Município de Pancas recebeu o primeiro
grupo de imigrantes pomeranos, fruto do ciclo migratório empreendido por estes que vinham
da Terra Fria em direção ao Norte do Rio Doce na busca pelas terras férteis da chamada
Terra Quente (Pancas, Laginha, Alto Mutum Preto e Novo Brasil). Inicialmente estes
imigrantes pomeranos fundaram o distrito de Laginha, que se destaca na região pela intensa
preservação dos costumes e tradições pomeranas.
Nesse processo de transferência da Terra Fria para a Terra Quente a família pomerana
recomeçava a organização do espaço que iria ocupar, novamente do nada, ou seja, tinham
que derrubar a mata, limpar a área, plantar o roçado, construir a casa, abrir picadas etc.
Como estavam isolados no interior, condição que acabou sendo considerada (de forma
infundada) uma característica do modo de vida do pomerano no Espírito Santo, a alternativa
encontrada para sobreviverem foi através da recriação de uma forma de organização coletiva
utilizada na Pomerânia, os juntamentz (mutirões).
Tendo o café como cultura principal, especialmente no período inicial da colonização, por ser
a principal fonte de renda, os camponeses pomeranos procuravam aumentar
progressivamente área de cultivo do café. Nesse território, constituído por pequenas unidades
de produção, os camponeses se dedicavam, ainda, ao plantio de quase tudo quanto possível,
como: banana, tubérculos, feijão, milho, mandioca, arroz, produtos considerados essenciais
para a sobrevivência.
Segundo Tresmann (2008, p. 02), “como camponeses, raciocinam com uma lógica diferente
daquela da cidade. Vivem dos produtos da terra e por isso são muito ligados a ela”, ligação
que se justifica pelo valor simbólico da terra que representa a possibilidade de sobreviver, de
permanecer e pertencer ao território.
A importância da natureza simbólica das relações sociais presentes no território é ressaltada,
a força desta carga simbólica é tão relevante que o território é compreendido como um
construtor de identidades (BONNEMAISON E CAMBRÈZY, 1996: 14).
O valor histórico e cultural da região de Pancas que abriga a comunidade pomerana, de
costumes e tradições peculiares preservados e vividos, história forte e falante da língua nata,
se coloca como fator extremamente importante ao se buscar entender modo de vida e
pertencimento ao lugar. Dentre as particularidades desse povo ignorado e expulso de seu
território de origem e ameaçados novamente de expulsão, quando da implantação da Unidade
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de Conservação dos Pontões Capixabas, está à forma de organização coletiva, através dos
mutirões, os juntamentz, a língua Pomerich, a religião (Protestante-Luterana), a alimentação,
as formas de construção, de manejo com os alimentos, as festas e o trato com a terra e a
natureza.
Para os Pomeranos, “terra” não é mercadoria e planejamento conjunto é habitual em suas
vidas. O preparo do solo é feito com uso de enxadas e as colheitas são manuais. A língua
nativa, falada somente no Brasil, acompanha a “lida” nas lavouras e o café com mijchabroud,
(pão pomerano) herança de tempos difíceis que marca a história de luta pela sobrevivência
deste povo (BORTOLETO, TESCH E VIGNA, 2006).
Um aspecto importante a ser lembrado ao se buscar compreender território e toda a carga
simbólica deste, é “que mais do que território, territorialidade é o conceito utilizado para
enfatizar as questões de ordem simbólico-cultural. Territorialidade, além da acepção genérica
ou sentido lato, onde é vista como a simples ‘qualidade de ser do território’ é muitas vezes
concebida em um sentido estrito como a dimensão simbólica do território” (HAESBAERT,
2004, p. 74).
Ao se trabalhar com o território, deve-se levar em consideração a sociedade e sua
espacialização, mais ainda, deve-se levar em conta também o espaço do imaginário, do
sentimento que leva à identificação com o território.
O território deve ser considerado como um espaço de identidade, de identificação, sendo que
sua base é o sentimento, pouco importando a forma espacial, uma vez que esta pode ser
variável. Assim, o território pode até mesmo constituir-se no imaginário, daquilo que é
sonhado, pois segundo Medeiros (2009) é a partir deste sonho que sua construção se inicia.
Somente através do conhecimento do espaço vivido e das relações de identidade é possível
compreender a territorialidade da comunidade camponesa pomerana e seu pertencimento ao
lugar , bem como a sua forma de reprodução social e de uso do espaço, baseado na pequena
agricultura e na tradição de manter a terra na família. A relação de valorização do espaço e de
tudo que o compõem ocorreu/ocorre, uma vez que a cultura e a economia dessa comunidade
encontram-se indissoluvelmente vinculadas ao seu território e aos recursos naturais, não sendo
necessário separar-se deste, como foi proposto no início da criação da Unidade de
Conservação dos Pontões Capixabas na categoria PARNA.
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A UC DOS PONTÕES CAPIXABAS E A AMEAÇA À RELAÇÃO DE
IDENTIDADE E PERTENCIMENTO AO TERRITÓRIO DA COMUNIDADE
CAMPONESA POMERANA

A reação da comunidade de camponeses pomeranos, na região de Pancas, frente à
implantação da Unidade de Conservação dos Pontões Capixabas na categoria Parque
Nacional em 2002 pelo Governo Federal, evidenciou o impacto causado na relação de
pertencimento ao lugar, desenvolvida pela comunidade ao longo do tempo de vivência neste
espaço, que consideram como o seu lugar, seu território, um território repleto de simbolismo
onde reconstruíram sua identidade como povo pomerano e camponeses.
A UC dos Pontões Capixabas foi criada tendo como objetivo proteger a biodiversidade da
área dos processos de extinção e degradação ambiental, sem que houvesse uma consulta
prévia à comunidade sobre o significado da transformação do seu espaço. A área demarcada
para a UC abriga relevante riqueza natural com significativos remanescentes de Mata
Atlântica do município e estado, além de um conjunto de pães-de-açúcar de grande beleza
cênica e lócus de algumas espécies endêmicas.
Esta situação provocou grande descontentamento e ansiedade na região, pois 583 famílias
que vivem na área corriam o risco de serem desapropriadas, desterritorializadas novamente.
O estranho, o diferente, o governo, a preservação, tudo se tornou uma ameaça,
principalmente à identidade e ao pertencimento dessa comunidade para com seu território de
vida.
Sobre a possível desapropriação, os relatos concedidos durante as entrevistas, foram de
desabafo, carregados de sentimentos de revolta e tristeza. Tristeza por perder a morada e se
ver fora de seu meio, espaço este que foi conquistado com trabalho e sentimentos de
reconstrução do modo de vida perdido na Pomerânia, território tradicional, mas onde já não
era permitido o pertencimento ao lugar, a territorialização (BORTOLETO, TESCH E
VIGNA, 2006).
Para criação de uma unidade de conservação deve-se considerar uma série de critérios,
sendo que estes têm sido objetos de sucessivos debates. No caso da criação da UC em
Pancas o aspecto determinante foi a geomorfologia de aspecto singular, com a presença de
centenas de pontões rochosos que constituem um complexo rochoso de inselbergs, com área
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superior a 110.000 ha, sendo ainda, habitat de espécies endêmicas rupestres e onde se
encontram os últimos remanescentes de Mata Atlântica de inestimável potencial ecológico e
biológico.
O aspecto que não foi considerado de forma alguma foi a população, que não foi consultada.
Assim, o valor cultural e histórico da região que abriga famílias pomeranas, de costumes e
tradições peculiares e falantes da língua nata foi considerado irrelevante, como também sua
relação com o território, a forma de valorização que empreenderam sobre este e o sentimento
de pertencimento ao lugar, bem como os processos de desterritorialização e reterritorialização
vividos por este povo.
Com a criação do PARNA as famílias que estivessem dentro das áreas demarcadas teriam
que sair de suas terras, terras essas cuidadas há gerações por eles. Salienta-se que as famílias
só foram informadas sobre o que estava acontecendo depois que todo o processo já estava
pronto para ser implantado, não receberam com antecedência nenhuma informação do
governo federal, IBAMA, ou de outro órgão público sobre o processo que acontecia e seu
significado.
É nesse contexto que se desenvolveram sentimentos de revolta, de traição, de desesperança e
até de destruição do que havia sido preservado até então entre a comunidade de camponeses
pomeranos, como demonstrados durante os relatos concedidos já no ano de 2006.
Para populações tradicionais, é incompreensível que suas atividades tradicionais, como é o
caso da agricultura camponesa, sejam prejudiciais à natureza frente à intenção de redes
hoteleiras e atividades turísticas projetadas para a área, pois constata-se que “as populações
tradicionais, mediante suas práticas culturais, colaboraram e colaboram para a manutenção da
diversidade biológica, desde que sejam respeitadas e mantidas suas formas tradicionais de
manejo” (DIEGUES, 2004, p. 155).
Recentemente, no Brasil, algumas populações tradicionais começaram a resistir à expulsão e à
desorganização do seu modo de vida Buscando a manutenção de seu espaço de referência,
de identidade, a comunidade camponesa pomerana, através da Associação dos Amigos do
Parque procurou, por seus meios, entender a nova realidade a que estavam inseridos, para
que pudessem lutar por mudanças nas políticas de preservação impostas em seu território.
Depois de seis anos de resistência, a comunidade conseguiu ter respeitado o direito de
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permanecer em seu território de vida com a mudança da categoria da UC de PARNA para
Monumento Natural(BORTOLETO, TESCH E VIGNA, 2006).
A relação de identidade e pertencimento ao território desenvolvido pelos imigrantes
pomeranos ao se reterritorializarem na região de Pancas explica-se pelo significado simbólico
de referência e de identidade que o território adquire representando a possibilidade de
continuidade da vida. Entende-se, então, que a relação de valorização do espaço, identidade
e pertencimento ao lugar, ao território, por parte da comunidade camponesa pomerana em
Pancas, ocorreu a partir da possibilidade da reterritorialização desta em um novo espaço,
permitindo a reprodução de seu modo de vida tradicional (camponês), condição de sua
existência, tolhida durante o processo de destituição de seu território, a Pomerânia, quando o
povo pomerano foi desterritorializado.
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