
O foco deste trabalho n o  o acampamento Jos  Lutzenberger do MST em si, mas o
conflito  que  foi  instaurado  no  interior  da  rea  de  Prote o  Ambiental  de
Guaraque aba no litoral  norte  do Paran  que  anterior  tanto  cria o legal  desta
unidade  de  conserva o,  em  1985,  quanto  ao  pr prio  acampamento,  mas  que  s
recentemente  se  manifesta  na  sua  complexidade  envolvendo  tanto  a  disputa  pela
terra quanto pelos recursos naturais, al m da discuss o em torno da legitimidade do
acesso a estes respectivos bens.
Como forma de apresentar o conflito e a partir disso procurar compreend -lo na sua
complexidade e, portanto, para al m de suas evidencias mais superficiais, valho-me
neste trabalho da perspectiva da Ecologia Pol tica nos termos de Paul E. Little1 , um
campo  da  Antropologia  que  tem  na  etnografia  dos  conflitos  socioambientais  um
subcampo.

 com  certa  ambi o  de  procurar  levantar  quest es  que  este  trabalho  foi  sendo
constru do, como forma de se mostrar quais reais interesses est o no fundo de toda
a  discuss o  em  torno  da  cria o  do  assentamento,  j  que  a  rea  em  quest o,  
profundamente  rica  em biodiversidade 2  e  que,  portanto,   uma forma de  riqueza
que cada vez mais  tem adquirido destaque,  principalmente num contexto de crise
ambiental e explora o indiscriminada dos recursos. E neste cen rio, a reivindica o
pela  terra,  enquanto  patrim nio  de  apropria o  coletiva  do  grupo  deposit ria  de
representa es  simb licas  que  a  caracteriza  n o  apenas  enquanto  um  recurso
natural  pass vel  de  explora o,  mas  enquanto  l cus  de  moradia  e  trabalho,  que
permite a reprodu o social do grupo, torna o conflito ainda mais acirrado, pois esta
riqueza a partir  da biodiversidade vem sendo defendida e reivindicada para fins  de
conserva o  stricto  sensu,  o  que  tem  gerado  polemica  frente  s  popula es  rurais
locais,  diferentemente do que parece acontecer com rela o  pelo menos grande
parte das popula es mais urbanizadas.
Outra quest o conceitual  importante  em torno dos grupos que vivem na APA de
Guaraque aba, que s o ora chamados de popula es' ou comunidades tradicionais',
ora  cai ara ',  nativos ',  fam lias  do  litoral ',  etc.  Al m  de  causar  certa  confus o
conceitual, h  no presente momento toda uma discuss o a respeito da legitimidade
de quem pode viver na regi o, de forma que as popula es tradicionais  t m uma
certa  legitimidade  perante  os  atores  que  vem  discutindo  a  quest o  da  cria o  do
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 A  Mata  Atl ntica  possui  mais  de  50%  da  biodiversidade  do  planeta  em  apenas  7%  da  superf cieterrestre.  Cf.  Zanoni,  M.  M.  et.  Tal.  Preserva o  da  natureza  e  desenvolvimento  rural:  dilemas  eestrat gias  dos agricultores  familiares  em reas de Prote o Ambiental '  in  Desenvolvimento e  MeioAmbiente. N  2. A reconstru o da ruralidade e a rela o sociedade/natureza. Editora UFPR: Curitiba,2000. p. 39. De acordo com mat ria da revista Bem P blico', a Mata Atl ntica possui apenas 8% da suacobertura original,  correspondentes a 100 mil  quil metros quadrados com 20 mil  esp cies,  entre 33 e

36% das existentes no pa s. Proporcionalmente, possui maior biodiversidade que a Floresta Amaz nica.
Floresta Atl ntica: um complexo conjunto de ecossistemas . Revista Bem P blico. N  6, ano 2, 2006.
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Formato

Meio
eletr nico

Universidade Federal do Paran . Setor de Ci ncias Humanas, Letras e Artes. Curso de
Gradua o em Ci ncias Sociais

Entidade
Data

rea
Assunto

CHAVES, Christiane de AlencarBanca
Bibliografia

assentamento.
Este  trabalho  pretende  permitir  uma  reflex o  a  respeito  n o  apenas  da  quest o
agr ria  e o conflito a  partir  dela no litoral  do Paran ,  mas no ponto em que ela se
toca na quest o ambiental no que se refere a conserva o dos recursos naturais e na
forma  como  vem  sendo  feita,  os  custos  socioambientais  disto  e  com  que  objetivos.
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