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BREJOS DOS CRIOULOS NO SERTÃO NORTE MINEIRO: DESORDEM E 
REARRANJOS EM TERRITÓRIOS RELACIONAIS
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RESUMO: O trabalho apresenta reflexões derivadas do estudo de doutoramento na área de concentração 
Geografia e Gestão do Território. Está inserido no contexto das leituras geográficas territoriais e destaca 
o contexto socioespacial de novos sujeitos políticos que buscam na contra-especialidade, requalificar 
seus lugares de viver por meio de enfrentamentos diversos pelo reconhecimento de suas identidades 
socioespaciais. No movimento de empoderamento dos diversos relacionamentos, processos territoriais 
consolidam a reprodução social, material e simbólica da comunidade. Nesse contexto, o reconhecimento 
e a titulação para legitimação do território se manifestam como desafios. Na tese, Brejo dos Crioulos é 
apresentado como território relacional a partir das pesquisas de campo, documental e bibliográfica, dos 
registros realizados na participação e, derivados das observações e percepções das relações, aproximações, 
distanciamentos, representações e experiências ambientadas no espaço/tempo da pesquisa. Ainda, das 
temporalidades e das relações que emergem no contexto dos conflitos agrários, da validação de direitos 
constitucionais e no exercício de cidadania em meio à luta pelo direito ao cotidiano, aos meios de viver, 
modos de produzir, identidades espaciais e à cultura guardiã do ‘lugar-território’ Brejo dos Crioulos. Das 
reflexões migram análises de como a heterogeneidade dos territórios quilombolas pode ser lida no espaço 
geográfico, considerando as especificidades entre propriedade, apropriação, território e territorialidades no 
contexto da homogeneização espacial pela globalização. Leituras geográficas sobre processos territoriais 
regionais conectam a diáspora dos negros no Norte de Minas ao contexto da questão quilombola no 
Brasil na busca da compreensão sobre produção do território tradicional quilombola Brejo dos Crioulos 
no espaço da luta, a partir das relações estabelecidas. O poder simbólico materializado frente à opressão 
histórica do latifúndio e à flexibilização por parte do Estado brasileiro de direitos territoriais dos povos 
e comunidades tradicionais em um trecho do Sertão Gerais elabora novos espaços para a reflexão sobre 
direitos coletivos e garantias constitucionais. Considera-se que a produção espacial do que é apresentado 
como lugar-território Brejo dos Crioulos, decorre da propriedade relacional do território quilombola 
nas multidimensionalidades do espaço vivido e dos usos desse território. A paisagem cultural de sua 
identidade espacial, seus conteúdos existenciais, produtores e articuladores de poder, dão potência aos 
desdobramentos espaciais e à expansão de novas fronteiras. Da fusão dos espaços brejeiro e crioulo, o 
território relacional é então projetado como síntese do conteúdo social e das formas espaciais que traduzem 
sua existência multidimensional e multiescalar. Nesse caso, compreender as relações de fronteira entre 
espaços mercantilizados para as desordens e, os territórios desmercantilizados pelo viver quilombola, 
que a partir de suas identidades espaciais produzem o desdobramento de suas existências por meio da 
ação geográfica, evidencia possibilidades interpretativas para se conhecer o território relacional.
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INTRODUÇÃO

 Na trijunção dos municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia, nos sertões 
brasileiros do norte de Minas Gerais, aproximadamente três mil pessoas integrando seiscentos e oitenta 
e quatro famílias, historicamente vivem situações desafiadoras de subsistência, autoidentificação 
identitária e luta pelo reconhecimento territorial de seus lugares de viver e gêneros de vida. Trata-se 
do território Quilombola Brejo dos Crioulos, espaço marcado pela complexidade territorial da questão 
quilombola, que ambienta dilemas impostos pelo projeto de modernização intensiva da estrutura 
latifundiária e expansão das fronteiras agrícolas amparados pelos resquícios do mandonismo coronelista, 
pelas estruturas arcaicas do Estado, por premissas coloniais que ainda limitam o constitucionalismo 
democrático, pressões e consequentes desarranjos promovidos pelas forças do mercado e do capital. 
 O contexto das abordagens destaca a ação contra-espacial geograficamente coletivizada e 
movida pela existência de grupos sociais diferenciados em processo de legitimação identitária-territorial 
Quilombola que projetam nas representações de sua existência material, social e simbólica os rearranjos 
para o reordenamento de seus modos de vida e meios de viver em desinvisibilização e, simultaneamente 
produzindo o poder de suas identidades espaciais. Nesse caso, o tensionamento derivado da fronteiridade 
território-propriedade evidencia o choque entre a espacialidade desmercantilizada (profunda) e a 
espacialidade mercantilizada (forjada). O encurralamento da socioespacialidade territorial produziu 
na realidade de Brejo dos Crioulos, novas feições distintas e incompatíveis com o seu ordenamento 
original, o que o aproximou da noção de aprisionamento no lugar de viver. A sobreposição de diferentes 
percepções sobre a espacialidade sertaneja estabeleceu o conflito de fronteiridades entre diversas 
representações da espacialidade forjada e da espacialidade profunda, bem como tencionou a dialética 
temporalidades-destemporalização no contexto multidimensional territorial. A realidade ampliada 
do território situa sua comunidade no contexto dos novos sujeitos políticos e dos novos sujeitos de 
direito cuja realidade brasileira aponta para a existência estimada de cinco mil territórios Quilombolas 
abrigando aproximadamente dezesseis milhões de brasileiros. A organização política do movimento 
espacial-identitário que extrapola os limites do território nacional considera os diversos relacionamentos 
e alinhamentos em rede com outros territórios negros da América Latina e o Caribe, países lusófonos, 
Comunidades Africanas, bem como com Povos e Comunidades Tradicionais de todo o mundo que 
buscam assegurar direitos, reparar prejuízos socioculturais e ambientais históricos e, o reconhecimento 
de suas existências socioespaciais na consolidação das noções de liberdades individuais e coletivas para 
a diversidade no século XXI. 
 Intergeracional, multidimensional, multiescalar e plural o território relacional Brejo dos 
Crioulos é apresentado no contexto da pesquisa em questão a partir das abordagens da geografia cultural 
humanista reunindo a perspectiva cultural enquanto ação política aos arranjos produzidos pela geografia 
humana crítica conectada à realidade socioespacial do mundo moderno. A eruptividade da espacialidade 
profunda sertaneja configura o prenúncio da noção da auto-organização biopolítica e do sujeito político 
geograficamente coletivizado resistente à espacialidade forjada, essa que em sociabilidades restritivas 
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e liberdades destruidoras instalou territórios impositivos da homogeneidade espacial e sociocultural, 
alinhados dimensionalmente na produção do espaço do medo e do mundo vivido pelo limite, ancorado 
nos conflitos do passado. O território relacional é aqui entendido como uma identidade espacial cuja 
existência depende dos desdobramentos de sua socioespacialidade nas conexões materiais, sociais e 
simbólicas, com outros territórios estabelecidos em uma rede de práticas e representações complexas 
para além de seus limites físicos e intencionalidades imediatas. Sua natureza é percebida e se manifesta 
na totalidade de suas multidimensões, cujas materialidades se expressam nos rearranjos espaciais 
relacionais da vida cotidiana que evidenciam sociabilidades geograficamente coletivizadas na ação 
empírica e na coalisão de conhecimentos outros e experiências plurais originárias da diversidade 
sociocultural. Compreender a realidade relacional a partir da multidimensionalidade territorial e sua 
espacialidade profunda não permite evitar as determinações naturais e historicidades consideradas pela 
comunidade que lhe dá sentido. Nesse caso, a multidimensionalidade relacional de Brejo dos Crioulos 
constitui resultado da formação de sujeitos políticos que reconhecem conflitos ambientais e fundiários 
como processos desestruturantes de suas múltiplas identidades integradas. 

A partir da matriz de observação das espacialidades em colisão profunda e forjada é que é possível 
observar o movimento de afloramento territorial. No contexto, a cartografia das relações institucionais, 
que integra a cartografia total do território relacional de Brejo dos Crioulos se mostra complexa e 
fundamental para a compreensão dos arranjos espaciais emergentes. Pesa considerar que a produção 
do território de Brejo dos Crioulos está diretamente ligada à conexão entre as dimensões multiescalares 
da relacionalidade, da complementariedade, da reciprocidade, da correspondência e da interatividade. 
Os diversos conteúdos socioespaciais que multidimensionalmente manifestam a espacialidade profunda 
desse território se projetam em contínua conexão-dispersão nas temporalidades e territorialidades 
arranjadas objetiva e subjetivamente no cotidiano dos lugares de viver. Assim, as narrativas que produz 
na espacialidade sertaneja geraizeira compartilhada junto às outras comunidades-território, destacam a 
materialização do poder territorial relacional. 

BREJO DOS CRIOULOS: UM TERRITÓRIO QUILOMBOLA 

O recorte do território quilombola Brejo dos Crioulos constitui a representação espacial total 
da unidade social de uma comunidade negra camponesa espacializada em seu lugar de viver original 
ancestral geohistoricamente territorializado, que se apresenta reconhecidamente como remanescente de 
quilombos e, “como tal, adquire o direito de reapropriação de seu território”. (FERREIRA, 2006, p.59)3. 
Sua história se confunde como o processo de ocupação do Norte de Minas no contexto da diáspora 
de famílias de ‘ex-escravos’ migrantes de outras regiões do país. E uma análise mais profunda, os 
processos de ocupação da lagoa da Peroba no médio rio Arapuim remontam a fuga de escravos fugidos 
da escravidão no século XVII e a proliferação da malária na bacia do rio Verde Grande transformando 
o campo endêmico em uma área de refúgio natural que registrou ao final do século XIX, entre 30 e 38 

3  FERREIRA, Simone Raquel Batista. Brejo dos Crioulos: saberes tradicionais e afirmação do território. Geografias, 
Artigos Científicos. Belo Horizonte 02(1) 58-77 janeiro–junho de 2006.



8 9

troncos familiares com organização sociocultural e produtiva peculiar. (COSTA, 1999)4. O território 
integra a região de complexidade Sertão Gerais, contexto da agrosociobiodiversidade do Norte de 
Minas, à margem direita do rio São Francisco e imerso no campo das distintas matrizes e dimensões das 
paisagens, racionalidades e multiterritorialidades sertanejas. O grupo social se organiza pelo conjunto de 
diversos núcleos comunitários, apresentados por vezes como bairros rurais, vilas, povoados, lugarejos 
ou simplesmente e mais constantemente pelos próprios topônimos5. A organização espaço-territorial 
traduz o histórico de ocupação, desterritorialização, reterritorialização e multiterritorialização que narra 
a espacialidade quilombola e suas territorialidades. A história local ganha contornos lamentáveis com 
as dinâmicas de expropriação espacial, perda de autonomia pela espoliação territorial e subordinação 
socioespacial a partir da década de 1930 em virtude das primeiras demarcações “oficiais” de terras e 
processos de grilagem que se estendem para a década de 1960 com a expansão da fronteira agrícola, 
períodos que Costa (1999) apresenta como “tempo da divisão” e “tempo da violência” (COSTA, 1999, 
p.72). Etnografada em 1999, reconhecida em 2003 e certificada em 2004, a comunidade de Brejo dos 
Crioulos, conseguiu a titularização do seu território em 2011. O território comunitário com área de 
3.979,46 ha. (atual/ocupado) / 17.302,6057 ha. (real/decretado) registra no quadro atual população relativa 
média de 75,56 hab./km². Os registros imobiliários destacam diversas propriedades cujas aquisições 
apresentam naturezas distintas. A área decretada correspondente ao histórico espaço de ocupação, no 
tempo da luta,6 se apresenta multiterritorializada por quilombolas moradores, agregados, fazendeiros, 
sitiantes, posseiros, ocupantes, arrendatários, invasores, trabalhadores rurais e famílias camponesas 
assentadas. 
 Cabe salientar que quando realizada a pesquisa de Costa (1999), considerava-se a ‘existência’ 
três “bairros rurais”, atualmente esse número é reconhecidamente superado, especialmente considerando 
o processo ocupação-dispersão-desinvisibilização decorrente. Ao analisar as tipologias e padrões das 
estruturas espaciais das comunidades quilombolas no Brasil Anjos (2009) informa sobre a diversidade 
de ocorrências e a variação das relações sociais em seus processos historiográficos, implicações e 
especificidades. No caso de Brejo dos Crioulos registram-se nos diversos núcleos, distintos padrões de 
ocupação. Contudo, o arranjo raiz da espacialidade brejeira pode ser compreendido a partir da estrutura 
conduzida pelo curso d’água do médio rio Arapuim, pelos córregos Cana Brava e São Vicente e, das 
lagoas, várzeas e brejos que deles derivam tomando os demais padrões de ocupação ali conhecidos 
como reflexos da dinâmica geohistórica que confronta e reúne quatro dimensões do desdobramento 

4  COSTA, João Batista de Almeida. Do Tempo da Fartura dos Crioulos ao Tempo de Penúria dos Morenos. Identi-
dade através de Rito em Brejo dos Crioulos (MG). Dissertação de Mestrado. Brasília: Departamento de Antropologia/UnB, 
1999.  
5  As compreensões de Claval (2010) indicam que geralmente, a aprendizagem do espaço apoia-se sobre a toponímia, 
segundo o autor, são os topônimos que nos permitem falar dos lugares transmitindo conhecimento sobre eles, traçando iti-
nerários, por exemplo, o que constitui ação fundamental na geografia dos povos de cultura oral. Entende que na maioria das 
culturas tradicionais, a localização dos lugares permanecia relativa, tornando raro o uso do mapa.
6  Ao referenciar as temporalidades assimiladas pela Comunidade de Brejo dos Crioulos, Costa (1999) as destaca sob 
as categorias “tempo da fartura, tempo da divisão e tempo da penúria”. Nesse caso, parece fundamental considerar a para esta 
leitura geográfica uma quarta temporalidade expressa pelo tempo da luta que permite, a partir do conteúdo que dá o título à 
pesquisa de Costa (1999), corporificar na tríade relacional “tempo-memória-relato histórico” (MARQUES, 2008) o tríptico 
socioespacial “tempo da fartura dos Crioulos-tempo de penúria dos Morenos-tempo da luta dos Quilombolas”. 
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da espacialidade total do território origem: a espacialidade original brejeira (natural/ambiental), a 
espacialidade original crioula (sociocultural), a espacialidade encurralada (mercantilista) e a contra-
espacialidade (material/simbólica/relacional). 
  A identidade espacial de Brejo dos Crioulos reside no território relacional produzido no 
interacionismo socioambiental, material e simbólico elaborado no cotidiano de seus sujeitos. Se por 
um lado a dimensão do indivíduo e sua identidade estão no lugar de viver, ou seja, nas dimensões do 
espaço brejeiro (natural) onde o mesmo se reproduz material e simbolicamente e, do espaço crioulo 
(sociocultural) onde se reproduz social e culturalmente, o interacionismo que corporifica o território 
relacional vai além de seus limites e determinações, definindo assim o grau de resiliência territorial 
ali encontrado. As percepções identificam nos movimentos da dinâmica relacional, um caminho à 
multidimensionalidade da espacialidade total manifestada pelo território origem. O percurso geográfico 
que descortina essa totalidade resulta do desdobramento de sua natureza profunda dada pelo evento 
reterritorialização-multiterritorialização (titulação total-restabelecimento do viver no lugar-território 
relacional) cuja produção indica a consolidação de sua cartografia geohistórica socioespacial.

OLHARES SOBRE AS ESPACIALIDADES E TERRITÓRIOS RELACIONAIS 

Analisar os processos de desterritorialização em Brejo dos Crioulos implica visitar as narrativas 
sobre processos de encurralamento/desencurralamento conforme apresenta Araújo (2009), lidos a partir 
da espacialidade geohistórica quilombola (do Kilombo ao território Quilombola) e, simultaneamente 
do desdobramento espacial territorial (espaço/lugar de viver/identidade social/identidade espacial/
território/mimetismo territorial/lugar-território/território relacional). Uma vez que o olhar lançado ao 
território visita o período de desinvisibilização de uma identidade socioespacial territorializada e não 
deslocada de sua originalidade espacial frente às determinações que optaram por enfrentar reproduzindo 
socioculturalmente suas territorialidades7, considera-se o território como “cena do poder e o lugar de 
todas as relações” conforme destaca Raffestin (1993, p.58)8. 

Para Almeida (2012, p.11) “a persistência da identidade étnica pressupõe um rompimento com a 
fixidez do território, destruindo a imobilidade de suas “muralhas” e lhe emprestando uma dinamicidade 
a toda prova, que a torna uma construção do presente”.  Na compreensão de Harvey (1973) as tensões 
dialéticas não só não devem ser mantidas intactas, mas devem ser continuamente expandidas. O que não 
implica na manutenção do conflito territorial, mas no reconhecimento dos conflitos dos territórios e nos 
territórios localizados na espacialização na sociabilidade e da sociabilidade. Segundo Raffestin (2009, 
p.24) “os territórios transformam-se de acordo com o ritmo das novas técnicas e isso ocorre tanto na 
cidade como no campo”. Em suas considerações Saquet (2007, p.24) afirma que “é preciso ter sutileza 

7  Em ‘Territorialidade Humana, sua teoria e história’, (SACK, 1986) apresenta as relações humanas no espaço como 
resultado do poder e, nesse caso, constituindo as territorialidades como expressões geográficas primárias do poder social. 
“Apesar de Sack reconhecer que a territorialidade é uma “base de poder”, não a encara como parte de um instinto, muito 
menos associa poder exclusivamente com agressividade. Outro aspecto importante é que nem toda relação de poder é “terri-
torial” ou inclui uma territorialidade.” Haesbaert (2011 p.86).
8  RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. Tradução Maria Cecília França. São Paulo: Editora Ática, 
1993.  
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e habilidades, pois cada sociedade produz seu(s) território (s) e territorialidade(s), a seu modo, em 
consonância com suas normas, regras, crenças, valores, ritos e mitos, com suas atividades cotidianas”.  

O território Brejo dos Crioulos onde se inscrevem essas leituras geográficas informam o que 
Ratts (2003, p.34) entende como espacialidades subalternas que anunciam uma diferença ressaltada 
na diversidade e marcada por desigualdades incontestáveis, onde “Negros considerados ausentes ou 
desconsiderados enquanto segmento étnico diferenciado igualmente voltam à cena como sujeitos políticos”. 
Nesse contexto Saquet (2009) analisa que o território é uma construção coletiva e multidimensional, 
com múltiplas territorialidades, se diferenciando do espaço geográfico por três características: relações 
de poder, as redes e as identidades. De acordo com o autor, a abordagem multidimensional, relacional e 
processual reconhece a unidade dos tempos históricos e coexistente, as descontinuidades e continuidades, 
a unidade ideia-matéria e aspectos da relação sociedade natureza. “A relação dialética entre ideia-matéria 
está no seio da relação espaço-tempo e da constituição dos territórios e das territorialidades”  (SAQUET,  
2009, p.91). 

 A partir das dimensões do desdobramento da espacialidade total do território origem e dos 
arranjos analíticos socialização na espacialidade, socialização da espacialidade, espacialização na 
sociabilidade e espacialização da sociabilidade foi possível evidenciar algumas percepções sobre a 
espacialidade territorial relacional diante de suas múltiplas dimensões e escalas. As sociabilidades que 
produzem o território relacional (espacialidade profunda) são informadas pelas noções espaciais do vivido, 
que vão desde as relações de coexistência, conexão e trocas simbólicas com a natureza (espacialidade 
Brejeira/Original), passando pela produção cultural/política assimilada e compartilhada pela unidade 
territorial (espacialidade Quilombola), culminando na profusão multidimensional-multiescalar das 
relações comunitárias (espacialidade Crioula). As espacialidades em colisão no contexto da globalização 
perversa descrita por Santos (2001, p.37)9, incorporam às contradições da modernidade como palco para 
a representação do esgotamento estrutural capitalista. Com o encurralamento (ARAÚJO, 2009)10do 
território, os desarranjos produzidos pela retroespacialidade – analisada geograficamente a partir da 
tríade destemporalização-desubjetivação-desreferencialização – desfiguraram lógicas e dinâmicas de 
reprodução econômica da comunidade e, ao mesmo tempo a destituiu das possibilidades positivas de 
reconhecimento sociocultural para além da realidade estabelecida no próprio cotidiano, no próprio 
lugar de viver. Tal empreendimento está vinculado à articulação dos mitos da democracia racial e da 
democracia espacial brasileira produzindo um quadro de racismo espacial, muito próximo do que 
pode ser compreendido pela denominação de racismo ambiental, caracterizada por Herculano; Pacheco 
(2006, p.25)11 como “injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional sobre etnias 

9  SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2001.  
10  Em sua pesquisa sobre expropriação territorial e afirmação étnica do Quilombo da Lapinha e dos Vazanteiros do Pau 
de Légua nas margens do São Francisco (ARAÚJO, 2009, p.240) apresenta a categoria encurralamento que segundo a autora 
“se caracteriza pela perda de liberdade e pela subjugação dos lugares ao interesse do capital”. A proposição analítica ofertada 
pela categoria serve ao entendimento sobre o caso de Brejo dos Crioulos, principalmente pela pressão espacial que sofre o 
território com o histórico dos currais do latifúndio que se instalaram no lugar de viver brejeiro. Esta questão é aprofundada 
no capítulo quinto da tese, intitulado: “A vaca foi pro Brejo’ e o território encurralado: território, propriedade e o desafio da 
função social do espaço”.
11  HERCULANO, Selene. PACHECO, Tania. (Org.). Racismo Ambiental. I Seminário Brasileiro contra o Racismo 
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vulnerabilizadas”. Em tempo, pesa a compreensão de Wallerstein (2001, p. 66-67)12 ao afirmar que o 
racismo “é o conjunto das afirmações ideológicas combinado com o conjunto de práticas duradouras que 
resultaram em manter, ao longo do tempo, uma alta correlação entre etnicidade e localização da força 
de trabalho”.
 Ao recodificar e reincorporar em mimetismo espacial e territorialidades intermitentes a 
objetividade das relações de transformação na multidimensionalidade-multiescalaridade do meio 
técnico-científico-informacional (SANTOS, 2012), os territórios relacionais, modulando as diferenças 
na diversidade e compartilhando experiências nas geografias da ação produzem, via organização 
comunitária, lógicas próprias de enfrentamento traduzidas na contra-espacialidade definida por Moreira 
(2007). Tal ação geográfica está voltada à produção de liberdades transformadoras, sociabilidades plurais 
em rede e espaços de esperança cujo poder derivado implica nos afloramentos da espacialidade profunda13 
brasileira.  Em Brejo dos Crioulos, a zona de contato entre os recortes envolvidos expõe os limites já quase 
insuperáveis tanto da resiliência socioespacial de um território mimetizado (espacialidade profunda) em 
resistência (espacialidade relacional), quanto do esgotamento estrutural dos arranjos capitalistas nele 
estabelecidos, uma vez consolidados pela imposição (espacialidade impositiva) da ordem hegemônica 
(espacialidade forjada) dos desarranjos sociais, econômicos, ambientais, culturais e políticos no lugar de 
viver dos Quilombolas de Brejo dos Crioulos. Da colisão entre espacialidade relacional e espacialidade 
impositiva a condição eruptiva da espacialidade profunda frente à espacialidade forjada evidencia outras 
dimensões relacionais. 
 Da ideia de consciência da classe-para-si que se insere no contexto do quadro de alienação ao 
potencial emancipatório da humanidade que, segundo Marx (2008)14, é portador o proletariado, e assim 
capaz de reeditar sua existência frente à alienação em relação aos produtos de seu trabalho, ao processo 
de trabalho e à humanidade essencial e, da ideia do ser-para-si enquanto consciência que propõe Sartre 
(2005) à medida que entende sobre a inexistência dessa essência humana, estando essa consciência 
desligada da ordem das coisas, enquanto possibilidade pura e vazia e, por isso abrigando a liberdade 
do para-si enquanto permanente possibilidade de que as coisas sejam diferentes do que são, portanto 
uma liberdade difícil de gozar, potencializadora da má-fé e consequentemente da negação da própria 
liberdade, é que se vislumbra a possiblidade de reflexão sobre a noção de território-para-si. Avançar para 
além da objetividade da espacialização, na busca das percepções subjetivas acerca das multidimensões 
da espacialidade percorre a necessidade de aproximação do olhar àqueles que produzem o lugar de 
viver, o lugar-território. O acúmulo de territorialidades produzidas diz do acumulo de temporalidades 
do vivido pelos Quilombolas de Brejo dos Crioulos, desse modo “é o uso do território, e não o território 
em si mesmo, que faz dele objeto de análise social” (SANTOS, 1994, p.15)15. É possível dizer então 

Ambiental. Rio de Janeiro: FASE, 2006.
12  WALLERSTEIN, Immanuel. Capitalismo histórico e Civilização Capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 
13  Compreende-se como locus de distintos modus operandi dos gêneros de vida da diversidade sociocultural. Nela as 
coalisões produtivas se desarranjam em colisões produtoras de novas espacialidades transformadoras. Sua ontologia é reco-
nhecida no espaço relacional e sua natureza expressada pelo espaço vivido guardião da poder simbólico comunitário e suas 
geografias coletivizadas no cotidiano.
14  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2008 [2004].
15  SANTOS, Milton. O retorno do território. IN. : SANTOS, Milton. SOUZA, Maria A. SILVEIRA, Maria L. Territó-
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que o percurso da imersão ao território relacional parece possível pela análise socioespacial dos usos do 
território em suas multidimensões e escalaridades cujas espacialidades dizem da produção do território-
para-si. 

Na perspectiva de Raffestin (1993) o território é apresentado enquanto espaço marcado pelas 
relações de poder, nesse caso traduzindo o espaço como “prisão original” e o território como “prisão que 
os homens constroem para si”. Desse modo, o pressuposto território-para-si enquanto consciência da 
própria realidade que não se perde de-si-mesmo e em-si-mesmo gerando potência ao agir-com-o-outro 
cuja liberdade constitui a permanente possibilidade de alteração da realidade-em-si esbarraria na produção 
da prisão-para-si. É justamente no tensionamento das espacialidades similares em aparência, território-
para-si (espacialidade profunda) / prisão-para-si (espacialidade forjada) que se percebe a potência 
transformadora da contra-espacialidade em meio aos conflitos de ressemantização socioespacial do 
território cuja multidimensionalidade-multiescalaridade produz em desdobramento, o espaço relacional. 
O choque das espacialidades totalizantes (profunda/forjada) pela espacialidade origem, onde se elabora 
o poder da totalidade espacial (existência) evidencia a espacialidade profunda enquanto sistema espaço 
imunitário da totalidade. No desdobramento espacial do conflito a retroespacialidade enquanto conjunto 
de territorialidades da espacialidade forjada, em rearranjos permanentemente mutantes baseados na 
lógica da diferenciação de áreas induz a natureza do lugar em sua socioespacialidade multidimensional a 
processos de fragmentação por divisões desencontradas produzindo anomalias socioespaciais que podem 
ser percebidas por zonas de pobreza, miséria extrema, guerra, genocídio, massacre, espaços de morte, 
campos de concentração, “territórios deprimidos” (ORTEGA, 2008), áreas de deportações, regimes de 
expropriação, exclusão, criminalização e restrição de liberdades diversas outras espaçotemporalidades 
da “destrutividade humana” (SELAIBE, 2013). 

É preciso grifar que a retroespacialidade se opõe à contra-espacialidade. Enquanto a última 
é entendida à luz dos entendimentos de Moreira (2007) sobre “contra-espaço” enquanto modo 
espacial de contraponto às ordens forjadas à organização da sociedade em confronto, resistência e 
mimetismo, a primeira pode ser evidenciada por retrocesso, retroação, desfazimento, desconstrução, 
enfim pela desterritorialização. A retroespacialidade pode ser lida geograficamente a partir da tríade 
“destemporalização – desubjetivação – desreferencialização” (GUMBRECHT, 1998)16, considerando 
que a natureza de sua territorialização se volta à fragilização da memória e consequente arquitetura de sua 
perda, editando o esquecimento forçado das possibilidades de futuro, o que incluí deslegitimação histórica 
e ocultação de violações de direitos socioespaciais geografizados culturalmente; à desqualificação das 
percepções, da imaginação (SERPA, 2008) e das representações (KOZEL, 2002)17 socioespaciais na 
produção do conhecimento geográfico, das experiências do vivido a partir dos (des)arranjos dos lugares 
de viver; e, à   redução da ação geográfica com foco na desestruturação dos processos que possibilitam 
conexões transformadoras na produção do espaço. O território então pode ser compreendido no contexto 
como arranjo anti-retroespacialidade cujas formas, conteúdos, dimensões, escalas e noções tendem a se 
rio – Globalização e Fragmentação. São Paulo, Editora Hucitec/ANPUR, 1994, p.15 a 20.

16  GUMBRECTH, Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. Tradução Lawrence Flores Pereira. São Paulo: Ed. 34, 
1998. 

17 MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: Investigações em Psicologia Social. Petrópolis: Vozes, 2007.
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comportar, em múltiplas singularidades da diversidade socioespacial, sob princípios da ação geográfica 
transformadora. Sua expressão, material e subjetivamente indivisível, simultaneamente compartilhável, 
traduz na contra-espacialidade sua razão original. Se da perspectiva raffestiniana os territórios podem 
ser entendidos como prisões que homens constroem para si, diante do pressuposto é possível tomá-
los enquanto contraponto e dimensionados em outra escalaridade, metaforicamente apresentados como 
sistema imunitário da espacialidade profunda. 

O território constitui um arranjo de lugares de viver cuja espacialidade produzida é objetivamente 
e subjetivamente conectada a outras identidades espaciais originais que, em rede produzem a totalidade da 
espacialidade profunda. Lugares de viver arranjados em territórios tradicionais, conforme se apresentam 
os territórios tradicionais Quilombolas podem ser compreendidos como lugares territorizados. 
Também por essa perspectiva é possível dizer do lugar-território tal como encontrado em Brejo dos 
Crioulos. Com efeito, o reconhecimento do outro enquanto fato essencial da diversidade funda as 
sociabilidades relacionais (individuais e coletivas), ao mesmo tempo em que a conexão dos lugares 
de viver elabora as espacialidades originais (recorte e totalidade).  Manifestados em ordem oposta à 
contra-espacialidade, talvez seja possível compreender se tratar do resultado da “transcrição reversa” 
forjada pela retroespacialidade nos lugares deprimidos, assim compreendidos como territórios forjados. 
Esses territórios, assimilados a partir da matriz destemporalização-desubjetivação-desreferencialização 
denotam estratégias de precarização dos lugares de viver e sua transmutação em espaços de morte, até a 
morte do espaço. O efeito se volta à desconstrução da território-para-si em sua espacialidade profunda 
desmercantilizada e, reprodução do território-desigual-de-si destituído de humanidades e transformado 
em mercadoria. 

Diante do exposto, o que se registra na modernidade então informa sobre a captura da 
retroespacialidade pelo capital com a intensificação das divisões desencontradas dos lugares de viver e 
arrojada fragmentação da coletividade com foco na individualização das sociabilidades e do indivíduo 
fundada nas (des)ordens do isolamento temporal e espacial das existências para efeito da desumanização 
da sociedade, da espacialidade profunda, do espaço geográfico. O território pode até se constituir na 
prisão que homens constroem para si e, de modo mais contundente, na subjetividade, o que daria sentido 
maior, por exemplo, à tamanha demanda, tentação e dedicação das diversas ciências na buscar por 
compreender a real natureza da “categoria analítica de primeira ordem para a Geografia” (SPOSITO, 
2009). Contudo, no Brasil se mostram muito mais como cura aos males do espaço, inclusive na escala 
dos Estados nacionais, especialmente reconhecendo que muitos dos brasileiros, representam “um povo 
em ser, impedido de sê-lo” conforme compreende Ribeiro (1996, p.410). Em sua análise Fernandes 
(2009, p.212) é preciso ao afirmar que os territórios imateriais constituem as bases de sustentação de 
todos os territórios. Segundo esse autor, eles são construídos e disputados coletivamente, destacando 
que essas “disputas territoriais são alimentadas pelas organizações e seus think tanks. É impossível 
pensar os diversos territórios sem pensar os territórios imateriais e as pessoas e grupos que pensam os 
territórios”.  

Parece compreensível que a materialidade simbólica do território produzido Brejo dos Crioulos 
era real anteriormente à consciência coletivizada sobre a identidade territorial que se fronteiriza no 
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tempo da luta. A tradução da existência do grupo a partir do mimetismo territorial, material, social e 
simbólico elabora as multidimensões do ser-no-lugar, do ser-do-lugar, do viver-na-comunidade e do 
viver-em-comunidade, o que reforça acompanhar Sarh; Löwen Sahr (2009 p.167) na concordância com 
Guattari (1992) ao afirmar que existem “tantos espaços, então, quantos forem os modos de semiotização 
e de subjetivação”. Nas percepções de Santos (1994) confirma-se um desdobramento da dialética no 
território e, da dialética do território, uma vez que usado o território é humano. O reconhecimento da 
possibilidade de reterritorialização de suas existências no espaço situou os sujeitos do território Brejo 
dos Crioulos em um espaço-tempo outro para além do presente e do passado que ainda desconheciam 
e, simultaneamente os localizou na liberdade simples de ser o quem realmente são: não oprimidos, não 
escravizados, não fugidos, não subalternizados, produtores do próprio território, da própria liberdade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 ‘O Brejo, são muitos’, representa muitos e por isso também é plural. A pluralidade de vidas, 
esperanças e liberdades que se conectam à sua geohistória dizem bem da potência relacional que produzem 
em seus espaços vividos. Se em algum momento o território deixou de ser espaço para ser a ‘prisão que 
os homens construíram para si’, é possível afirmar que território tradicional Quilombola deixou de sê-
la e, em desdobramento, rearranjado em espaço de liberdade e esperança. Não há modos de vida, lugar 
de viver, território, propriedade ou qualquer outra natureza de arranjo que suporte a irracionalidade do 
desprezo à função social da totalidade espacial e, no tempo de reconhecimento da diversidade, à função 
social dos territórios tradicionais. 
 Considerando o rearranjo dessas identidades espaciais na corporificação do poder territorial 
relacional que as conecta, são observados outros significados atribuídos à tradição e à tradicionalidade 
na reprodução social, material e simbólica do território Quilombola, o que expressa o desdobramento 
político da ação geográfica a partir da cultura. Nesse contexto o lugar de viver é reposicionado na condição 
de lugar-território como estratégia de desinvisibilização e desencurralamento socioespacial, bem como 
materialização de seu poder simbólico. O movimento contra-espacial do território Brejo dos Crioulos 
é também delimitado por uma ação contra-epistêmica ao referenciar novas territorialidades e narrativas 
no tempo da luta, desconstruindo com a própria espacialidade territorial o histórico empreendimento 
de expropriação e espoliação de sua existência. A revisão crítica de seu processo geohistórico rompe 
com a subalternidade espacial e social no qual esteve imerso, realinhando seus arranjos com outras lutas 
que estão a redefinir as cartografias socioespaciais do mundo. É no auto-reconhecimento e no poder 
territorial relacional que as geografias da diversidade se conectam em desdobramento na produção de 
novos sentidos à espacialidade. 
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